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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Το ερώτηµα είναι απλό, ειλικρινές και διαχρονικό: Γιατί αποτυγχάνουν τα 

έθνη; Ή αντίστροφα, σε τι οφείλεται η εθνική επιτυχία των κρατών, που 

αντικατοπτρίζεται στην ισχύ τους; Είναι η κουλτούρα; Η γεωγραφία; Οι πόροι; Το 

κλίµα; Είναι οι θεσµοί; Είναι οι συµµαχίες; Η στρατηγική; Οι ροές ενέργειας; 

Υπάρχει πλήθος ιστορικών παραδειγµάτων και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς 

ποιες χώρες έχουν ισχύ και ευηµερούν. Συνεπώς, τι εµποδίζει τα κράτη να 

µιµηθούν τις ισχυρές χώρες, να µεταφυτεύσουν θεσµούς και κρατικούς 

µηχανισµούς  προσαρµοσµένους στις δικές τους ιδιαιτερότητες; Γιατί προσπαθούν 

να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους χρησιµοποιώντας στρατηγικά παίγνια, όπως 

αυτό του µηδενικού αθροίσµατος, ακόµα και στις περιπτώσεις οµοσπονδιών ή 

πανοµοιότυπων οικοδοµηµάτων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ); 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξακολουθεί να αποτελεί ακόµα και σήµερα ένα 

νέο πολιτικό σύστηµα υπό διαµόρφωση. ∆ιαµόρφωση από την οικονοµική και 

νοµισµατική στην πολιτική ενοποίηση. Πρόκειται για διαδικασία που έχει ξεκινήσει 

από την εποµένη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε στόχο τα συµµετέχοντα κράτη 

να καταστούν πετυχηµένα µε τη δηµιουργία ενεργού και διευρυµένου χώρου 

ειρήνης, ανάπτυξης αλλά και διαχείρισης της πολιτισµικής τους ετερότητας. Μέσα 

από αυτή την πορεία διαµόρφωσης αναδείχθηκαν πρωτίστως οι µορφές εκείνες 

επιρροής και ισχύος που ευσύνοπτα αποτυπώνονται στις έννοιες της «ήπιας 

ισχύος» και της «οικονοµικής ισχύος». Η κυριαρχία µεταβάλλεται λόγω έντονων 

ρυθµών συνεργασίας, µε τα κράτη-µέλη (Κ-Μ) της ΕΕ να διαπραγµατεύονται την  

επιρροή τους στα εσωτερικά των άλλων κρατών. Η ΕΕ δύναται να επιβάλλει 

δεσµευτικούς κανόνες για τα µέλη της σε κάποιους τοµείς. Σε αυτόν τον τύπο 

στενής κοινότητας, ασφάλειας και συνεργασίας, οι συγκρούσεις ανάµεσα στα Κ-Μ 

θεωρούνται αδιανόητες. 

 Ωστόσο η αµείωτη ένταση µε την οποία αναδύονται ζητήµατα ασφαλείας 

και άµυνας στο πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων γεννά και το οντολογικό ερώτηµα εάν 

πράγµατι υφίσταται µια αµιγής στρατηγική στα πεδία της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφαλείας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) ή σωστότερα της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και 
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Άµυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, όπως καθορίζεται στη ΣΕΕ. Αποκαλύπτεται ότι το 

πρωτοφανές αυτό ενωσιακό εγχείρηµα, που συνδυάζει αντίθετες συνισταµένες 

διακυβερνητικού και οµοσπονδιακού-υπερεθνικού χαρακτήρα, οδηγεί σε συνθήκες 

αδράνειας σε συλλογικό (ευρωπαϊκό) πολιτικό επίπεδο και, κατ’ επέκταση, σε 

επίπεδο ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ. Το αντικείµενο της άµυνας και της ασφάλειας σε µια 

πολιτεία χωρίς κράτος, όπως έχει οριστεί η ΕΕ παραµένει µετέωρο. Αυτή η 

αδράνεια εντοπίζει δύο τύπους κρατών στο εσωτερικό της ΕΕ, τα ισχυρά (Βορράς) 

και τα αδύναµα (Νότος). Τα µεν πρώτα προσκολλώνται ολοένα και περισσότερο 

στην παραδοσιακή θεωρία των ∆ιεθνών Σχέσεων, αυτήν του ρεαλισµού, και στη 

βάση της παραδοχής πως τα ισχυρά κυρίαρχα κράτη προωθούν την ευηµερία των 

πολιτών τους, ενώ αντίθετα τα αδύναµα κράτη εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

την άποψη αυτή, έχοντας ως ελάχιστο κοινό παρονοµαστή την επιβίωσή τους και 

τη διατήρησή τους στο ∆ιεθνές Σύστηµα. 

 Στην πάροδο του χρόνου εκτιµήθηκε ότι η διαδικασία της ενοποίησης, 

παρά την αντίθετη πρόθεση, βοήθησε τη βιωσιµότητα του έθνους-κράτους εντός 

της ΕΕ. Παράλληλα η σταδιακή ανάπτυξη της ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ από την ΕΕ 

συνιστά µια σοβαρή προσπάθεια µετουσίωσης της αναµφισβήτητης οικονοµικής 

ευρωστίας σε µια ενιαία στρατιωτική δύναµη ενός ρευστού διεθνούς 

περιβάλλοντος, που αναζητά µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου τη δική του 

ισορροπία. Όµως αυτή η µεταβίβαση εξουσιών σε µη εθνικά κέντρα λήψης 

αποφάσεων, που αποτελεί συνειδητή απόφαση των Κ-Μ της ΕΕ και νοµιµοποιείται 

από τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη Λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), χαρακτηρίζεται όχι απλά ως ιδιοµορφία, αλλά και 

ως επικίνδυνη φιλοδοξία για Κ-Μ που έχουν την ατυχία η απειλή να βρίσκεται προ 

των πυλών. Τα ισχυρότερα Κ-Μ µέσω εθνικών πολιτικών και συµφερόντων 

επιλέγουν το βαθµό συνεργασίας και συµµετοχής στην ΕΠΑΑ και στην ΚΕΠΠΑ, 

εφαρµόζοντας υποδειγµατικά την Real Politic και στη συνέχεια, µέσω 

διακυβερνητικού χαρακτήρα διαδικασίες, αποφασίζουν τον συλλογικό ή όχι τρόπο 

δράσης, αγνοώντας ότι το άναρχο διεθνές σύστηµα τιµωρεί όποιον θέτει 

υπέρµετρα φιλόδοξους στόχους που ξεπερνούν τα µέσα που διαθέτει. Ενώ την 

ίδια στιγµή τα ανίσχυρα Κ-Μ της ΕΕ εξακολουθούν να συναινούν, πολλές φορές 
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ενάντια στα εθνικά τους συµφέροντα, µε βάση τη λογική της οµαδοσκέψης,1 µε 

σκοπό τη συµµετοχή τους στο µοίρασµα των λαφύρων αυτής της ιδιότυπης 

συµµαχίας. 

 Η απουσία µιας συν-αντίληψης των Κ-Μ σε θέµατα συλλογικής άµυνας και 

ασφάλειας αφορά σε πολύ µεγάλο βαθµό την Ελλάδα. Η ελληνική διάσταση του 

προβλήµατος της άµυνας και της ασφάλειας φαίνεται να µην επηρεάζει τα 

υπόλοιπα Κ-Μ. Στα εθνικά θέµατα η Ελλάδα δεν πέτυχε τον στόχο της στη µέχρι 

τώρα ευρωπαϊκή της πορεία, παρά το γεγονός ότι θεωρεί τη συµµετοχή της στην 

ΕΕ αποτρεπτικό παράγοντα. Όλα καταδεικνύουν ότι η ΚΕΠΠΑ, ως κοινός τόπος 

και συνισταµένη πολλών ευρωπαϊκών πολιτικών, αδυνατεί να ανταποκριθεί µέχρι 

τώρα στις προσδοκίες της Ελλάδας, ενώ είναι πρόδηλη, ακόµα και στους κόλπους 

της ΕΕ, η προσκόλληση των Κ-Μ σε παραδοσιακές θεωρήσεις και εργαλεία των 

∆ιεθνών Σχέσεων. Φαίνεται ότι οι πολιτικές ιδέες δεν αλλάζουν πολύ, 

καταδικάζοντας την όποια καινοτοµία, και πως ό,τι λησµονήθηκε επανεµφανίζεται, 

όπως η ρήση του Θουκυδίδη: «...Ο ισχυρός προχωρεί όσο του επιτρέπει η δύναµή 

του και ο αδύναµος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναµία του…» 

 Τα κύρια σηµεία της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας αναλύονται 

εκτενώς  µέσα από κεφάλαια που περιέχουν συγκεκριµένους ορισµούς και έννοιες 

µε  σκοπό την κατανόηση της υψηλής (εθνικής) στρατηγικής των κρατών και 

ειδικότερα των Κ-Μ της ΕΕ, των στρατηγικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή 

τους για να επιτευχθούν οι στόχοι τους, µε απώτερο σκοπό όχι µόνο την επιβίωσή 

τους στο διεθνές σύστηµα, αλλά και αυτό που τα κράτη στο σύνολό τους 

επιθυµούν, την ΙΣΧΥ. Η βαρύτητα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εστιάζεται στο 

γεγονός ότι αναλύει την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ όχι µόνο από την πλευρά της 

στρατηγικής κουλτούρας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΕ, αλλά και 

από την πλευρά της ολιστικής αντιµετώπισης των απειλών και προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει η ΕΕ ως σύνολο, αλλά και τα Κ-Μ ως µονάδες του διεθνούς 

συστήµατος. Αναφέρεται στην ιστορική διαδροµή της Ευρωπαϊκής Άµυνας και 

                                            
1 Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγµάτευση, 

Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σ.96. 
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Ασφαλείας, στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της ΚΕΠΠΑ, καθώς και των 

αποστολών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΕ. Τονίζεται το είδος 

δρώντα που αποτελεί η ΕΕ, ο ρόλος του ΝΑΤΟ, η διαφορά µε τον ατλαντικό 

εταίρο, τις ΗΠΑ και το αντίκτυπο που έχει αυτό στον τοµέα της εξωτερικής της 

πολιτικής και στον τοµέα της άµυνας και ασφάλειας. 

 Τέλος οι ανεπάρκειες και τα πλεονεκτήµατα της ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ 

αναλύονται µέσα από την ελληνική διάσταση, όσον αφορά τα εθνικά θέµατα 

άµυνας και ασφάλειας, δηλαδή το ποσοστό που αυτά τα θέµατα έχρησαν 

λεπτοµερούς προσοχής και ουσιαστικής συλλογικής αντιµετώπισης από την ΕΕ 

και άλλα Κ-Μ. Η διπλωµατική εργασία θα ολοκληρωθεί µε αξιολόγηση, 

διαπιστώσεις και συµπεράσµατα για την προοπτική που έχουν η ΚΕΠΠΑ και η 

ΕΠΑΑ στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα στη διαδικασία ολοκλήρωσής της, καθώς και µε 

προτάσεις για την υψηλή (εθνική) στρατηγική που επιτακτικά πρέπει να 

ακολουθήσει η Ελλάδα. 
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ΕIΣΑΓΩΓΗ 

 Σήµερα στη διεθνή κοινωνία τα νοµικά – ηθικά επιχειρήµατα έχουν 

σηµασία µόνο όταν ο συσχετισµός ισχύος δεν επιτρέπει σε καµία πλευρά να 

επιβάλει τη θέλησή της. Το διεθνές δίκαιο έχει αξία όταν εκείνοι που το 

επικαλούνται είναι περίπου της ίδιας ισχύος. ∆ιαφορετικά ο αδύνατος δε σώζεται 

από την επίκληση των αρχών του «δικαίου» ή της «ηθικής».  

 «…Εξακολουθώ Αθηναίοι να έχω πάντα την ίδια γνώµη, ότι δεν πρέπει να 

υποχωρήσουµε στις απαιτήσεις των Λακεδαιµονίων και τούτο αν και ξέρω ότι οι 

άνθρωποι µε άλλον ενθουσιασµό αποφασίζουν να πολεµήσουν και µε άλλα 

αισθήµατα αντικρίζουν τον πόλεµο, όταν έρθει, γιατί τα αισθήµατά τους 

επηρεάζονται από την τροπή των γεγονότων. Οι εχθρικές διαθέσεις των 

Λακεδαιµονίων απέναντί µας ήσαν και άλλοτε φανερές, αλλά τώρα έγιναν 

φανερότερες παρά ποτέ… Μας ζητούν να λύσουµε την πολιορκία της Ποτίδαιας, 

να αποδώσουµε στην Αίγινα την ανεξαρτησία της και να καταργήσουµε το 

Μεγαρικό ψήφισµα… Κανείς από σας µη νοµίσει ότι θα πολεµήσουµε µε ασήµαντη 

αφορµή… Αν υποχωρήσετε, θα προβάλουν αµέσως άλλη µεγαλύτερη απαίτηση, 

γιατί θα νοµίζουν ότι και τώρα ενδώσατε από φόβο. Αλλά αν δείξετε σταθερότητα, 

θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να µας φέρονται σαν ίσοι προς ίσους… 

Όταν οι άνθρωποι προς τους οποίους είµαστε ίσοι έρχονται χωρίς καµία διαιτησία 

και προβάλλουν απαιτήσεις, είτε αυτές είναι µικρές είτε αυτές είναι µεγάλες, τούτο 

σηµαίνει ότι µας ζητούν υποταγή…».2    

 Ο λόγος αυτός του Περικλή προς τους Αθηναίους εκφράζει µια ρεαλιστική 

άποψη για τη λειτουργία της διεθνούς κοινωνίας. Η ανάπτυξη του συστήµατος των 

κρατών δεν αποτέλεσε ζήτηµα πρωταρχικού ενδιαφέροντος, ούτε ο έλεγχός του 

µια από τις πρώτες αναγκαιότητες, παρά µόνο στην εποχή µας. Οι γενιές που 

πολέµησαν στους δυο Παγκοσµίους Πολέµους αντιµετώπισαν τις συνέπειες αυτής 

της επικέντρωσης στο κράτος. Τελευταία η ∆ύση κουράστηκε από την εθνική 

εδαφική κυριαρχία και θέλει να την τροποποιήσει. Το ενδιαφέρον της 

µετατοπίστηκε στην εξωτερική πολιτική, τους διεθνείς θεσµούς και τον διεθνή 

                                            
2 Θουκυδίδης,Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α 140-144. 
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έλεγχο, ακόµα και σε ένα παγκόσµιο κράτος, επειδή το σύστηµα κρατών σήµερα 

βρίσκεται φανερά στην ίδια αναρχική απαρχαίωση που βρίσκονταν τα 

φεουδαρχικά βασίλεια την εποχή που γεννήθηκε ο Μακιαβέλι.3 Η βασική αρχή 

είναι ότι οι πολιτικές ιδέες δεν αλλάζουν πολύ και το πεδίο των ιδεών είναι 

περιορισµένο. Κατ’ επέκταση η στρατηγική δε διαµορφώνεται ποτέ εν κενώ, αλλά 

πάντοτε απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους αντιπάλους, που και αυτοί µε τη 

σειρά τους εφαρµόζουν τη δική τους στρατηγική. 

 Το ερώτηµα που γεννάται είναι εάν, υπό το πρίσµα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, η εθνική κυριαρχία εξακολουθεί να αποτελεί έναν διεθνή θεσµό. 

Εάν τα κράτη εξακολουθούν να είναι τα µόνα υποκείµενα δικαίου και εάν αυτά 

πρέπει να σχεδιάζουν εθνικές στρατηγικές για την υπεράσπιση και την ασφάλειά 

τους. Εάν η διαπίστωση ότι ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναµή του και 

ο αδύναµος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναµία του, εξακολουθεί να ισχύει ή 

εάν πρόκειται για µια µορφή συµµαχίας και χρήσης των παραδοσιακών εργαλείων 

των διεθνών σχέσεων. 

 Οι πηγές που θα χρησιµοποιηθούν είναι βιβλιογραφία διεθνών σχέσεων, 

ιστορικά συγγράµµατα, στρατηγικές και πολιτικές αναλύσεις, στρατιωτικοί 

κανονισµοί και εγχειρίδια, διαδικτυακές πηγές και έντυπος τύπος. Πρόκειται για µια 

περιγραφική διατριβή που συνδυάζει σύγχρονη και ιστορική ανάλυση, η οποία 

εστιάζει τόσο σε τρέχουσες εξελίξεις και συνθήκες, όσο και σε εξελίξεις και 

γεγονότα του παρελθόντος. Στόχος είναι η ερµηνεία και αξιολόγηση φαινοµένων 

που δεν έχουν αναλυθεί λεπτοµερώς και η προσέγγιση ερωτηµάτων που δεν 

έχουν απαντηθεί και προκύπτουν όχι από το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά από τα 

ελλιπή αποτελέσµατα και τη στρατηγική αδράνεια, µε σοβαρές συνέπειες κυρίως 

σε αδύναµα Κ-Μ που απειλούνται άµεσα. Πρόκειται για µια διατριβή αποτίµησης, 

που εκτιµά τις τρέχουσες και µελλοντικές στρατηγικές των κρατών, µε επίκεντρο τα 

Κ-Μ της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Τέλος η αξιολόγηση και τα συµπεράσµατα βασίζονται µε 

τη σειρά τους σε θεωρητικές υποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία των Κ-Μ στο 

διεθνές σύστηµα, στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και στην εξέλιξη που θα έχει η ΕΠΑΑ και η 

ΚΕΠΠΑ εάν εξακολουθήσει να εφαρµόζεται υπό το πρίσµα του διακυβερνητισµού. 

                                            
3 Νικκόλο Μακιαβέλλι, ο Ηγεµόνας, Πατάκη, Αθήνα, 2002, σ.17 
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 Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο Α΄ θα γίνει µια ανάλυση περί 

στρατηγικής, διαχωρίζοντας τις µορφές, τα επίπεδα, τις στρατηγικές επιλογές, το 

στόχο αυτών και το κυριότερο στοιχείο-στόχο της, την ΙΣΧΥ. Θα εξεταστεί η υφή 

και ο χαρακτήρας της ισχύος, η έννοια και ο ρόλος της υψηλής (εθνικής) 

στρατηγικής. 

 Στο Κεφάλαιο Β΄ θα προσδιοριστεί το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, της ευρωπαϊκής αµυντικής ταυτότητας, το θεσµικό πλαίσιο αυτής. 

Θα γίνει µια ιστορική ανασκόπηση της διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής Άµυνας, 

κατά πόσον αυτή είναι Ευρωπαϊκή, ενώ θα επιχειρηθεί  η σύνδεση µε την 

υπάρχουσα στρατηγική κουλτούρα της ΕΕ. 

 Στο Κεφάλαιο Γ’ θα αναφερθούν οι απειλές και οι προκλήσεις άµυνας και 

ασφάλειας, οι τρόποι αντιµετώπισης, οι σχέσεις µε το ΝΑΤΟ, οι περιορισµοί και οι 

επιχειρησιακές δυνατότητες της ΕΕ. Θα γίνει εκτενής αναφορά σε αποστολές που 

δύναται να αναλάβει η ΕΕ, όπως και σ’ αυτές που ήδη έχουν εκτελεστεί στα 

πλαίσια της ΚΕΠΠΑ και η προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρησιακών ικανοτήτων 

της ΕΕ µέσω του Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού. Επιπλέον θα καθοριστεί η 

θέση των Κ-Μ και ειδικότερα της Ελλάδας εντός αυτής. 

 Στο Κεφάλαιο ∆’ θα επισηµανθούν οι προοπτικές αλλά και οι ανεπάρκειες 

της ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ, η εξέλιξη της ΕΕ ως στρατιωτικής δύναµης, η 

δηµιουργία του Ευρωστρατού, ο ρόλος του ΝΑΤΟ, οι διαφορές συµφερόντων και 

προστασίας σε θέµατα άµυνας και ασφάλειας µεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ και η 

ελληνική διάσταση. Θα επιχειρηθεί µέσω της σύγκρισης των δύο εταίρων (ΗΠΑ – 

ΕΕ) να διευκρινιστεί το είδος δρώντα που αποτελεί η ΕΕ. 

 Στο Κεφάλαιο Ε’ θα ολοκληρωθεί η διπλωµατική εργασία µε αξιολογήσεις, 

διαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη διαµόρφωση των εθνικών (υψηλών) 

στρατηγικών των Κ-Μ και ΗΠΑ, συνεκτιµώντας τόσο τον διεθνή όσο και τον εντός 

της ΕΕ στρατηγικό µετασχηµατισµό και τις αλλαγές συµφερόντων. Η ελληνική 

διάσταση θα αποτελέσει µια ξεχωριστή εκτίµηση στο κεφάλαιο αυτό, 

συνοδευόµενη από προτάσεις – απόψεις για την υψηλή (εθνική) στρατηγική που 

δύναται να ακολουθήσει η Ελλάδα υπό τις σηµερινές υφιστάµενες συνθήκες του 

ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος.  
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                                                           « Στρατηγική είναι η τέχνη της κατανοµής 

                                                                  και της εφαρµογής στρατιωτικών µέσων 

                                                                              για την εκπλήρωση των σκοπών της πολιτικής.» 

 (Carl Von Clausewitz,1780-1831) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'Α': ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

1. Έννοια  Στρατηγικής 

  Η λέξη στρατηγική, «η τέχνη του στρατηγού», στην αρχαία Ελλάδα 

είχε αόριστη έννοια, πολύ πλατιά, και περιελάµβανε την τέχνη του πολέµου στην 

ξηρά και στη θάλασσα, την οργάνωση και την επιµέλεια των στρατιωτικών 

δυνάµεων και τη διεξαγωγή του σε όλες τις φάσεις του. Είναι ζωτικής σηµασίας 

σχεδιασµός για την εκτέλεση της θέλησης του κράτους, που αντιπροσωπεύει τα 

συµφέροντα του λαού και επιδιώκει την επιβίωσή του τόσο στον εξωτερικό του 

χώρο όσο και στον εσωτερικό. Στη στρατηγική βρίσκουν εφαρµογή βασικές αρχές 

του πολέµου, όπως η εκλογή σκοπού κα η εµµονή σε αυτόν, το επιθετικό πνεύµα, 

η απλότητα, η ενότητα διοικήσεως , η συγκέντρωση, η οικονοµία δυνάµεων, ο 

ελιγµός, ο αιφνιδιασµός, η ασφάλεια και το ηθικό.4  

  Η στρατηγική συνδέεται µε το στρατό και µε την αυστηρή της έννοια 

είναι εγγενώς στρατιωτική. Όµως σήµερα έχει αποκτήσει µια ευρύτερη διάσταση 

χρησιµοποιούµενη σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο 

πρώτος ορισµός της στρατηγικής που διαθέτουµε αποτέλεσε τη βάση για τους 

µεταγενέστερους και είναι του Κλαούζεβιτς: «Στρατηγική είναι η χρήση των µαχών 

για την επίτευξη του σκοπού του πολέµου».5 Έναν διαφορετικό ορισµό έδωσε ο 

Λίντελ Χάρτ, αφού πρώτα είχε προχωρήσει σε µια κατακόρυφη διαφοροποίησή 

της και στη διάκρισή της σε πολιτικό επίπεδο (εθνική ή υψηλή στρατηγική) και σε 

ακραιφνώς στρατιωτικό επίπεδο (στρατιωτική στρατηγική). Έτσι ο Χάρτ ορίζει την 

                                            
4  ΓΕΣ, ΕΕ 100-1 Επιχειρήσεις, ΓΕΣ, Αθήνα, 2008, σ. 45 

5  Carl Von Clausewitz, Περί πολέµου, 1976 
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υψηλή στρατηγική ως το συντονισµό και την κατεύθυνση όλων των πόρων ενός 

έθνους προς την επίτευξη του πολιτικού σκοπού του πολέµου και τη στρατιωτική 

στρατηγική ως την τέχνη της κατανοµής των στρατιωτικών µέσων για την 

εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής.6  

  Ο πραγµατικός στόχος της στρατηγικής δεν είναι η αναζήτηση της 

µάχης, όπως ο Κλαούζεβιτς στη «Μελέτη του Πολέµου» συµπεραίνει, δηλαδή ότι 

«πάσα στρατιωτική ενέργεια διαπνέεται από τις διανοητικές δυνάµεις και τα 

αποτελέσµατά τους». Ο πραγµατικός σκοπός είναι η προσπάθεια ευνοϊκής 

στρατηγικής καταστάσεως, ώστε αν αυτή καθ’ αυτή δεν οδηγήσει στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα λάβει χώρα η σύρραξη να 

οδηγήσουν σε αυτό. 

  «…Ο υπέρτατος θρίαµβος συνίσταται εις την συντριβή της εχθρικής 

θελήσεως άνευ µάχης. Η υψηλότερη µορφή της τέχνης του στρατηγού είναι να 

ανατρέπει τα σχέδια του αντιπάλου του. ∆εύτερο καθήκον να προλαµβάνει την 

συγκέντρωση των δυνάµεων του εχθρού. Τελευταίο καθήκον είναι η εν ανοιχτώ 

χώρω προσβολή των στρατιών του. Η δε χειροτέρα µορφή στρατηγικής είναι η 

πολιορκία οχυρωµένων πόλεων…».7 

2. ∆ιάκριση – Μορφές – Επίπεδα Στρατηγικής 

  Η χρήση του όρου έχει καθιερωθεί διεθνώς, αν και πολλές χώρες, 

όπως οι Η.Π.Α. και η Ελλάδα, στα επίσηµα έγγραφά τους χρησιµοποιούν τον όρο 

Εθνική Στρατηγική. Ένας αρχικός διαχωρισµός της στρατηγικής  µπορεί να γίνει σε 

υψηλή στρατηγική και σε στρατιωτική στρατηγική. Υψηλή και Στρατιωτική 

Στρατηγική είναι έννοιες συνδυασµένες και αλληλο-καλυπτόµενες. Απότοκη της 

σωστής στρατηγικής είναι η ισχύς του κράτους, η οποία ως ελάχιστο δυνατό 

παρονοµαστή πρέπει να έχει την επιβίωση. Στο άναρχο διεθνές περιβάλλον τα 

κράτη, δρουν σε µια λογική αυτοβοήθειας (SELF HELP), επιδιώκοντας το δικό 

τους συµφέρον. Υπέρτατο πρωταρχικό εθνικό συµφέρον. «…Μόνο αν η επιβίωση 

                                            
6 Liddell Hart, Έµµεσος στρατηγική, ΓΕΣ, Αθήνα, 1963, σ. 13 

7  Σουν Τσου, Η τέχνη του πολέµου, Βανιάς, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 30 
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είναι εξασφαλισµένη, µπορούν τα κράτη να εξασφαλίσουν µε ασφάλεια άλλους 

σκοπούς, όπως η ειρήνη, το κέρδος και η ισχύς  …» 8 

  Οι επιλογές υψηλής στρατηγικής που έχει ένα κράτος για να 

επιβιώσει στο άναρχο διεθνές σύστηµα είναι : Η συµµετοχή του στο διεθνές 

σύστηµα ή αποχή από αυτό. Σε περίπτωση συµµετοχής του και ανάλογα µε την 

ισχύ του, οι επιλογές που έχει είναι η ηγεµονία, η εξισορρόπηση ή η 

υποχωρητικότητα. Ο ηγεµονισµός µπορεί να εκδηλωθεί µε εσωτερική, εξωτερική 

ενδυνάµωση (συµµαχίες, διαίρει και βασίλευε) ή επιθετικότητα, µέσω πολέµου και 

πειθαναγκασµού. Η εξισορρόπηση εκδηλώνεται µε εσωτερική (αµυντική) 

ενδυνάµωση, εξωτερική ενδυνάµωση µε συµµαχίες και µε το διαίρει και βασίλευε ή 

µε την χρήση ισχύος µε αµυντικό πόλεµο  και πειθαναγκασµό. Η υποχωρητικότητα 

εκδηλώνεται µε την σύµπλευση και τον κατευνασµό. Ενώ αντίθετα εάν το κράτος 

επιλέξει την αποχή από το διεθνές σύστηµα τότε αυτό εκδηλώνεται µε δύο 

τρόπους: είτε µε πλήρη ουδερτερότητα χωρίς καµία ανάµειξη στη διεθνή πολιτική 

ή/και εσωτερική ενδυνάµωση, είτε µε πλήρη ή µερικό αποµονωτισµό µε πιθανή 

εσωτερική αποµόνωση.  9    

 

 

 

 

 

                                 

          

 

                                            
8Kenneth Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα Αθήνα, 2011, σ. 269. 

9 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Ποιότητα,  Αθήνα, 2004, σ. 191. 
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ΣΧΗΜΑ 1 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΗΓΕΜΟΝΙΑ               ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

   

 ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

  ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

   

 ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ         ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ 

    ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ 

   

ΑΠΟΧΗ              ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

  ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ: Κουσκουβέλης Ηλίας,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείςΣχέσεις ,Ποιότητα, Αθήνα, 2010 

  Η Στρατηγική του πολέµου είναι η κυριότερη στρατηγική που 

χρησιµοποιούν τα κράτη, εφαρµόζοντας σκληρή ισχύ ως υπέρτατη κύρωση,  για 

να αποκτήσουν σχετική ισχύ. Στρατηγική ενδυνάµωσης, εκτός των άλλων, είναι η 

Εξασθένηση που προκαλείται σε έναν αντίπαλο από ένα κράτος µε τον 

µακροχρόνιο και δαπανηρό πόλεµο µεταξύ τους. Παραλλαγή αυτής της 

στρατηγικής είναι η χρήση αµυντικού πολέµου, όπως η κατατριβή, κατά την οποία 

ένα κράτος λαµβάνει µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε πόλεµος στον 

οποίο εµπλακεί ένας αντίπαλος θα είναι παρατεταµένος και καταστροφικός.   Στις 

µορφές υψηλής στρατηγικής ανήκει η στρατηγική της συνεργασίας (engagement) - 

συµµαχίας, η οποία περιλαµβάνει τη χρήση οικονοµικών, πολιτικών και 
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πολιτισµικών κινήτρων, µε σκοπό τον επηρεασµό µιας χώρας, ώστε να αλλάξει 

συµπεριφορά σε συγκεκριµένους τοµείς των διεθνών σχέσεων. Η συνεργασία 

δύναται να διακυµανθεί από µία συµφωνία ή συµµαχία µέχρι µια οµοσπονδία, 

χάριν της οποίας θα παραχωρηθεί επιµέρους εθνική κυριαρχία. Για να επιτραπούν 

οι συµµαχίες χρησιµοποιείται η στρατηγική της ανάσχεσης (containment), 

στρατηγική η οποία χρησιµοποιείται στην αντιπαράθεση µεταξύ δύο χωρών και 

αναλαµβάνεται από τη µία χώρα µε σκοπό την αναστολή της επιρροής της άλλης 

σε τρίτες χώρες, την αποτροπή της επέκτασής της και της απειλής που αυτή 

συνιστά. Η συγκεκριµένη στρατηγική χρησιµοποιήθηκε στον ψυχρό πόλεµο και 

φαίνεται να αποτελεί βάση για την στρατηγική των ΗΠΑ στις µέρες µας. 

  Επιπλέον στην υποχωρητικότητα, έχουµε τη στρατηγική του 

κατευνασµού (appeasement) και της πρόσδεσης στο άρµα του αντιπάλου, 

στρατηγική παραχωρήσεων µε σκοπό την αποφυγή της σύρραξης και το κέρδος 

χρόνου. Υλοποιείται µέσω διπλωµατίας µε την οικονοµική στρατιωτική ισχύ και τις 

πληροφορίες σε υποστηρικτικό ρόλο. ∆εν θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσµατικές 

για να αντιµετωπίσει κανείς επιτιθέµενους. Και οι δυο προβλέπουν την 

παραχώρηση ισχύος σε αντίπαλο κράτος γεγονός που σε ένα άναρχο σύστηµα 

αποτελεί εγγύηση για σοβαρά προβλήµατα. Με την πρόσδεση στο άρµα του 

αντιπάλου το απειλούµενο κράτος εγκαταλείπει την ελπίδα να εµποδίσει τον 

επιτιθέµενο να αποκτήσει ισχύ εις βάρος του και αντ’ αυτού συνασπίζεται µε τον 

επικίνδυνο   εχθρό ώστε να πάρει ένα µικρό µερίδιο από τα λάφυρα του πολέµου. 

Ο κατευνασµός είναι µια πιο φιλόδοξη στρατηγική. Ο κατευνάζων αποσκοπεί στο 

να τροποποιήσει την συµπεριφορά του αντιπάλου παραχωρώντας του ισχύ, 

ελπίζοντας έτσι ότι η χειρονοµία του αυτή  θα κάνει τον επιτιθέµενο να αισθανθεί 

πιο ασφαλής µε αποτέλεσµα να µειωθεί ή να εξαλείφει το κίνητρο της 

επιθετικότητας του. Και οι δύο παραπάνω στρατηγικές είναι αναποτελεσµατικές 

και επικίνδυνες διότι επιτρέπουν την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος εις βάρος 

του απειλούµενου κράτους.10  

                                            
10 John J. Mearsheimer,  Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, 

Ποιότητα Αθήνα, 2011, σ. 343. 
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  Ο πειθαναγκασµός είναι ελκυστικότερη εναλλακτική επιλογή διότι 

βασίζεται στη απειλή χρήσης βίας και όχι στη χρήση βίας προκειµένου να φέρει το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Όµως ο εκβιασµός είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς 

τα κράτη αναµένεται να πολεµήσουν (ιδιαίτερα οι µεγάλες δυνάµεις) προτού 

υποκύψουν στις απειλές άλλων. Η στρατηγική πειθαναγκασµού (coercion) αφορά 

στρατηγική που έχει σκοπό να υποχρεώσει τον αντίπαλο να αλλάξει συµπεριφορά 

µέσω της απειλής χρήσης βίας (ισχύος). ∆ιακρίνεται στη στρατηγική του 

εξαναγκασµού (coercion), η οποία αναφέρεται στην κλασική αρχή της χρήσης 

ισχύος και αποτελεί την επιθετική εκδοχή του πειθαναγκασµού, µε σκοπό να 

αναγκάσει κάποιον να ενεργήσει αντίθετα προς τη θέλησή του, και στη στρατηγική 

της αποτροπής (deterrence) που είναι στρατηγική υπονοούµενη απειλή λήψης 

µέτρων, σε περίπτωση που κάποιος δε συµπεριφέρεται κατά τον αναµενόµενο 

τρόπο, τα οποία θα ακυρώσουν ή θα περιορίσουν το προσδοκώµενο κέρδος 

αυτής της συµπεριφοράς. Η αποτροπή αποτελεί την αµυντική εκδοχή του 

πειθαναγκασµού.  

  Η συγκεκριµένη στρατηγική είναι βαρύνουσας σηµασίας στις µέρες 

µας εξαιτίας της κεντρικής θέσης στη στρατιωτική σκέψη της πυρηνικής 

αποτροπής. Επίσης, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, έχει σηµαντική αξία, δεδοµένου ότι 

η στρατηγική της έναντι της εξ ανατολών απειλής, από το 1974 µέχρι σήµερα και 

για το ορατό µέλλον, είναι αυτή της αποτροπής. Επιπρόσθετα η στρατηγική της 

αποτροπής έχει δύο υποδιαιρέσεις: την αποτροπή µέσω άρνησης (denial), που 

αναφέρεται στην αποτροπή της εχθρικής ενέργειας µέσω της πειθούς του 

αντιπάλου περί της αποτυχίας των πιθανών ενεργειών του και την αποτροπή 

µέσω αντιποίνων (reprisal) , που αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο αντίπαλος 

δύναται να επιτύχει το σκοπό του, αλλά επιχειρεί να τον πείσει ότι η ζηµιά που θα 

υποστεί στη συνέχεια δε θα αξίζει οποιοδήποτε όφελος. 

  Η Στρατηγική της Εξισορρόπησης (Appeasement) και της 

Μεταφοράς Βαρών(Band-wagoning), είναι οι κυριότερες στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν οι µεγάλες δυνάµεις προκειµένου να εµποδίσουν τους πιθανούς 

αντιπάλους να ανατρέψουν την ισορροπία ισχύος. Με την εξισορρόπηση τα 
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απειλούµενα κράτη δεσµεύονται σοβαρά να αναχαιτίσουν τον επικίνδυνο αντίπαλο 

τους. Είναι διατεθειµένα να σηκώσουν το βάρος της αποτροπής του επιτιθέµενου 

ή της σύγκρουσης µαζί του εάν παραστεί ανάγκη. Με την µεταφορά των βαρών 

προσπαθούν να βάλουν κάποια άλλη µεγάλη δύναµη, όχι πάντα µε όλες τις 

προϋποθέσεις µεγάλης δύναµης, να αναχαιτίσει τον επιτιθέµενο, ενώ η ίδια µένει 

θεατής. Η µεταφορά βαρών προτιµάται έναντι της εξισορρόπησης, επειδή 

αποφεύγεται το κόστος σύγκρουσης µε τον επιτιθέµενο σε περίπτωση πολέµου. 

  Η υψηλή στρατηγική σχεδιάζεται και υλοποιείται κατά τη διάρκεια της 

ειρήνης, της κρίσης και του πολέµου. Στην κατάσταση της ειρήνης ο ρόλος της 

υψηλής στρατηγικής είναι πολύ σηµαντικός, διότι θέτει τα θεµέλια της επιτυχίας ή 

της αποτυχίας σε ενδεχόµενη κατάσταση κρίσης ή πολέµου. Σε κατάσταση κρίσης 

η υψηλή στρατηγική έχει άµεση εφαρµογή, διότι η απουσία ένοπλης σύγκρουσης 

προσδίδει στη διπλωµατία, στην οικονοµία, στις πληροφορίες, στην ισχύ και στις 

δυνατότητες της κυβέρνησης µεγάλη σηµασία για τη διαχείριση της κρίσεως και 

την αποφυγή θερµού επεισοδίου. Τέλος, σε περίπτωση πολέµου η ευθύνη 

µετατοπίζεται από την πολιτική στη στρατιωτική ηγεσία. Η υψηλή στρατηγική δίνει 

τη θέση της στη στρατιωτική στρατηγική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής των επιχειρήσεων δε συνεχίζεται η προσπάθεια επίλυσης 

της κρίσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων η πολιτική ηγεσία ασκεί 

εποπτεία και διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τον πολιτικό σκοπό του πολέµου ή 

τους επιβαλλόµενους περιορισµούς, µε επακόλουθη αλλαγή του στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασµού του πολέµου από µέρους της στρατιωτικής ηγεσίας. 

3. Στρατηγικές επιλογές των Κρατών - Μελών 

  Τα επίπεδα11 της στρατηγικής είναι η εθνική (υψηλή) στρατηγική, η 

εθνική στρατιωτική στρατηγική, η στρατιωτική στρατηγική, η επιχειρησιακή 

στρατηγική και η τακτική στρατηγική. Έτσι στην περίπτωση των ΗΠΑ των Κ-Μ της 

ΕΕ και κατά συνέπεια  της Ελλάδος έχουµε:  

                                            
11 NATO Chief of Staff, Joint Doctrine Publication 01 (JDP 01), Chief of Staff. UK, 

2008. 

 



- 11 - 

 

./. 

  α. Εθνική Στρατηγική: Κάθε χώρα καθορίζει τους εθνικούς της 

αντικειµενικούς σκοπούς, η επίτευξη των οποίων καθορίζει τα εθνικά της 

συµφέροντα. Οι εθνικοί ΑΝΣΚ αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση της εθνικής 

πολιτικής, την οποία χαράζει η κυβέρνηση προσδιορίζοντας το πλαίσιο των 

ενεργειών τόσο για τα εσωτερικά προβλήµατα, όσο και για τις διεθνείς σχέσεις, 

καθώς και για το γενικό προσανατολισµό της χώρας. Για την υποστήριξη της 

εθνικής πολιτικής η κυβέρνηση καθορίζει την εθνική στρατηγική (υψηλή 

στρατηγική), που είναι η ανάπτυξη των δυνάµεων του έθνους για την προστασία 

των εθνικών συµφερόντων και την επίτευξη των εθνικών αντικειµενικών σκοπών, 

όπως θα δούµε στο τελευταίο κεφάλαιο. Για παράδειγµα στη περίπτωση της 

Ελλάδος, στον τοµέα της εθνικής στρατηγικής που αφορά στην εθνική άµυνα η 

σχεδίαση υλοποιείται µε την Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ), που συντάσσεται 

από το ΥΕΘΑ και εγκρίνεται απ’ το κυβερνητικό συµβούλιο εξωτερικών και άµυνας 

(ΚΥΣΕΑ). Στόχος της ΠΕΑ, µέσα από συνδυασµένες ενέργειες στο χώρο της 

αµυντικής διπλωµατίας και της εξωτερικής πολιτικής, είναι η ασφάλεια της χώρας, 

η σταθεροποιητική της παρουσία στο διεθνή χώρο και ο εποικοδοµητικός της 

ρόλος, ως κινητήριας δύναµης θετικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο και στα 

Βαλκάνια. 

  β. Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική: Στρατηγική που διαµορφώνεται 

από το ΥΕΘΑ στο πλαίσιο της ΠΕΑ, όπως αυτή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Με 

αυτήν παρέχονται οι κατευθύνσεις για τη χρησιµοποίηση της αµυντικής ισχύος της 

χώρας, την ανάπτυξη της αµυντικής σχεδίασης, τη σχεδίαση της δοµής δυνάµεων, 

καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέµατα άµυνας. 

  γ. Στρατιωτική Στρατηγική: Αφορά στον τρόπο χρησιµοποίησης 

των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας µας και στον εναρµονισµό τους µε τους 

πολιτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Υλοποιείται από το ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, όπου 

συντάσσονται το γενικό σχέδιο άµυνας της χώρας και τα σχέδια που προκύπτουν 

απ’ αυτό, συµµαχικά και εθνικά. 
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  δ. Επιχειρησιακή Στρατηγική:  Σε συνέχεια των παραπάνω και 

κατά την κατιούσα έννοια, η σχεδίαση12 συνεχίζεται κατά επίπεδο στα γενικά 

επιτελεία και στους µείζονες σχηµατισµούς. Αυτή αφορά στη διεξαγωγή των 

πολεµικών επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σε έναν ευρύ γεωγραφικό 

χώρο, έχοντας άµεση επίπτωση στο αποτέλεσµα του πολέµου. 

  ε. Τακτική Στρατηγική: Στρατηγική που πραγµατοποιείται από τις 

υφιστάµενες διοικήσεις των διοικητών επιχειρησιακού επιπέδου. Αφορούν σε 

τακτικές ενέργειες, αποτελούν τµήµα µιας επιχείρησης και αναφέρονται στη 

χρησιµοποίηση των διατιθέµενων σε αυτούς δυνάµεων για την επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων 

  Σηµαντικό είναι να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο η έννοια του  

Κέντρου Βάρους (Center of Gravity), το οποίο σχετίζεται µε όλες τις µορφές και τα 

επίπεδα στρατηγικής και το εισήγαγε ο Κλαούζεβιτς. Κέντρο βάρους (ΚΒ) ορίζεται 

ως το/α χαρακτηριστικό/ά, η/οι ικανότητα/ες, ή η/οι τοποθεσία/ες, στα οποία ένα 

Έθνος, µία Συµµαχία ή µία στρατιωτική ∆ύναµη, στηρίζει την ελευθερία ενεργείας, 

την ισχύ κα τη θέληση να πολεµήσει. Αν προσδιορισθεί σωστά και εξουδετερωθεί 

(αδρανοποιηθεί, αποδυναµωθεί, καταστραφεί), τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που µπορούν να οδηγήσουν το Έθνος, τη 

Συµµαχία ή τη στρατιωτική ∆ύναµη σε ήττα, ή σε επιθυµία για συνθηκολόγηση και 

διαπραγµατεύσεις από θέση αδυναµίας.13 Συναφές µε αυτό είναι ότι τα µέσα και οι 

στόχοι προσδιορίζουν τη στρατηγική ενός κράτους, ενώ ταυτόχρονα είναι και θέµα 

στρατηγικής η εξεύρεση αυτών των µέσων. Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 

στρατηγικής η διαπίστωση των αναγκών, η εξεύρεση λύσεων και η ικανοποίηση 

αυτών µε στόχο το επιθυµητό στρατηγικό αποτέλεσµα. 

                                            
12 Supreme headquarters allied powers Europe, Allied command operations 

comprehensive operations planning directive COPD interim V 2.0 , NATO, 

BELGIUM, 2013. 

13 ΓΕΕΘΑ, ∆Κ 2-1, ∆ιακλαδικός Κανονισµός, Επιχειρησιακής Σχεδίασης Ενόπλων 

∆υνάµεων,  ΓΕΕΘΑ. Αθήνα, 2012, σ. 29. 
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 Από την παραπάνω ιεράρχηση της στρατηγικής µιας χώρας γίνεται 

αντιληπτό ότι βαρύνουσας σηµασίας είναι η υψηλή (εθνική) στρατηγική. Εάν αυτή 

είναι ελλιπής ή λανθασµένη, όσο αποτελεσµατικές και ορθές κι αν είναι οι 

υπόλοιπες στρατηγικές, δε θα υπάρξει κανένα αποτέλεσµα, µε την έννοια της 

επιβίωσης και της διατήρησης ενός κράτους στο διεθνές σύστηµα. Σε κάθε 

περίπτωση πρόκειται για µια πολιτικο-στρατιωτική σχέση µέσων και στόχων, η 

οποία καθορίζει παράλληλα τις προτεραιότητες, αλλά και τον σχεδιασµό της 

εξεύρεσης ή της δηµιουργίας µέσων και ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω 

εφαρµογή της υψηλής στρατηγικής. 

 Η υψηλή στρατηγική οφείλει να ανιχνεύει κινδύνους και απειλές, ώστε να 

αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Σε αυτό το επίπεδο ένας 

επιτυχηµένος σχεδιασµός οφείλει να καλύπτει τέσσερις διαστάσεις:14 

 α. Ανάλυση του διεθνούς συστήµατος, ώστε να καθοριστούν απειλές, 

απαγορεύσεις – περιορισµοί, στρατηγικές ευκαιρίες, καθώς και να εναρµονιστεί η 

υψηλή στρατηγική του κράτους µε τη θέση του στο διεθνές σύστηµα βάσει ισχύος. 

 β. Καθορισµό των πολιτικών στόχων που καλείται να πετύχει η υψηλή 

στρατηγική, πάντα στη βάση των παραπάνω. 

 γ. Αποτελεσµατικότερο συνδυασµό µέσων και σκοπών.  

 δ. ∆ιαµόρφωση της «εικόνας» που θα παρουσιάζει η υψηλή 

στρατηγική, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ώστε: 

  (1) Να υποστηριχθεί από την κοινή γνώµη. 

  (2)  Να συγχρονιστεί όλη η εθνική διοίκηση µε αυτή. 

  (3)  Να χαίρει νοµιµοποίησης βάσει εσωτερικού και διεθνούς 

δικαίου. 

 Ο σχεδιασµός της υψηλής στρατηγικής εµφαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
                                            
14 Αθανάσιος Πλατιάς, ∆ιεθνείς σχέσεις και στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εστία, 

Αθήνα, 2000, σ. 86.   
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ΣΧΗΜΑ 2 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΘΝΙΚΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ) 

  

ΥΨΗΛΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ: 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ 

ΠΗΓΗ: Αθανάσιος Πλατιάς, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εστία, Αθήνα, 2000 

 4. Ισχύς: Στόχος – Κέντρο Βάρους Στρατηγικής 

  Στη βιβλιογραφία έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί για την ισχύ. Γενικώς η 

έννοια της ισχύος έχει σχέση µε την επιβολή θελήσεως κάποιου πάνω σε κάποιον 

ή σε κάτι, είτε άµεσα µε διαταγές είτε έµµεσα µε απαγορεύσεις. Η ισχύς δύναται να 

λάβει πολλές µορφές, όπως αυτή της δύναµης, που χαρακτηρίζει την υλική 

πλευρά της ισχύος (µέσα ισχύος), της εξουσίας, η οποία δίνει νοµιµοποίηση στην 

επιβολή της και αυτήν της επιρροής. Η επιρροή προσανατολίζεται στην 

ανθρώπινη φύση και στο ψυχολογικό του κόσµο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται 

η κατηγοριοποίηση της ισχύος στην οποία προβαίνει ο Nye.15  

 
                                            
15 Josheph Nye, Ήπια ισχυς, Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σ. 51. 

 



- 15 - 

 

./. 

 ΣΧΗΜΑ 3 

 Συµπεριφορές Βασικές συνήθειες Κυβερνητικές πρακτικές 

Στρατιωτική  

Ισχύς 

Εξαναγκασµός 

Αποτροπή 

Προστασία 

Απειλές   

  Βία 

Καταπιεστική διπλωµατία 

Πόλεµος 

Συµµαχία 

 

Οικονοµική  

Ισχύς 

Υποκίνηση 

Εξαναγκασµός 

Ανταµοιβές 

Κυρώσεις 

Βοήθεια 

∆ωροδοκίες 

Κυρώσεις 

 

Ήπια Ισχύς Έλξη 

Επιλογή 

προτεραιοτήτων 

 

Αξίες 

Κουλτούρα 

Πολιτικές 

Θεσµοί 

∆ηµόσια διπλωµατία 

∆ιµερής και πολυµερής 

∆ιπλωµατία 

ΠΗΓΗ: Joseph Nye, Ήπια ισχύς, Παπαζήση, Αθήνα, 2005 

  Στην ίδια κατηγοριοποίηση είχε καταλήξει και ο E. Carr «…η ισχύς 

στη διεθνή σφαίρα µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες :  (α) στρατιωτική 

ισχύ, (β) οικονοµική ισχύ, (γ) ισχύ της πειθούς. Θα διαπιστώσουµε ωστόσο οι 

κατηγορίες αυτές είναι αλληλοεξαρτώµενες…».16 Από την παραπάνω προσέγγιση 

της ισχύος συµπεραίνουµε ότι η στρατιωτική, οικονοµική, υλική δύναµη ενός 

κράτους, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτές µπορούν να προκαλέσουν, δίνουν 

µετρήσιµη υπόσταση στην ισχύ. 

                                            
16 Edward Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919-1939, Ποιότητα, Αθήνα, 2011, σ.154. 
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  Ξεχωριστή ανάλυση της ισχύος αποτελεί αυτή του Hedley Bull, ο 

οποίος αναφέρεται στην αληθοφάνεια της ισχύος και της ισορροπίας αυτής.17 Η 

ισχύς που ένα κράτος διαθέτει υποκειµενικά διαφέρει απ’ αυτήν που αντικειµενικά 

έχει. Ιστορικό παράδειγµα αποτελεί η ισορροπία ισχύος που (υποκειµενικά) 

πιστευόταν ότι υπήρχε στην Ευρώπη του 1939-40 µεταξύ Συµµάχων και 

Γερµανίας σε σχέση µε αυτήν που πραγµατικά υπήρχε. Αν και το υποκειµενικό 

στοιχείο της πίστης στην ισχύ είναι απαραίτητο, η ισχύς και κατ’ επέκταση η 

ισορροπία αυτής, η οποία δε στηρίζεται στην πραγµατική βούληση και ικανότητα 

ενός κράτους να επιβάλει τη θέλησή του σε ένα άλλο κράτος, αλλά µόνο σε 

εντυπώσεις και παραπλάνηση, είναι πιθανόν να είναι εύθραυστη και πρόσκαιρη.18 

  Οι επιθετικοί ρεαλιστές πιστεύουν ότι τα κράτη «…διαθέτουν δύο είδη 

ισχύος: λανθάνουσα και στρατιωτική ισχύ… Οι δύο αυτές µορφές ισχύος είναι 

στενά συνδεδεµένες, αλλά όχι συνώνυµες…»19 Η λανθάνουσα ισχύς αναφέρεται 

στα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία, τα οποία υπεισέρχονται στην οικοδόµηση της 

στρατιωτικής ισχύος, που σε µεγάλο βαθµό εδράζεται στον πλούτο ενός κράτους 

και στο συνολικό µέγεθος του πληθυσµού του. Η λανθάνουσα ισχύς ενός κράτους 

αποτελεί το κέντρο βάρους, απ’ το οποίο µπορεί να αντλήσει δύναµη όταν 

ανταγωνίζεται άλλα κράτη. Αυτή η λανθάνουσα ισχύς, εάν δεν ταυτίζεται µε την 

ήπια ισχύ, τουλάχιστον αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος της. Θα µπορούσε να 

προστεθεί στη λανθάνουσα ισχύ, ώστε να συµπληρωθεί και να αποτελέσει την 

ήπια ισχύ, η θεσµική και πολιτική ισχύς. 

  Συνεπώς, κατά βάση για ένα κράτος τη σκληρή ισχύ αποτελεί η 

στρατιωτική ισχύς του, µε την οποία δύναται να εφαρµόσει την ύστατη κύρωση σε 

ένα άλλο κράτος, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, ενώ την ήπια ισχύ 

αποτελούν οι δυνατότητες µε τις οποίες µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του, 

χωρίς να καταφύγει σε στρατιωτική λύση. Επίσης, η ισχύς, βάσει των 

                                            
17 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ.  42. 

18 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ.  150. 

19 John J. Mearheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 

Ποιότητα, Αθήνα, 2011, σ. 127. 
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επιδιωκόµενων στόχων, προσδιορίζεται «… ως µια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων,… ως µια µορφή καθορισµού της ατζέντας των διαβουλεύσεων,…  ως 

έλεγχος της σκέψης».20  Ουσιαστικά πρόκειται για την επιλογή, βάσει κρίσεως, 

των εναλλακτικών λύσεων που έχει ένα κράτος, την ικανότητα που έχει να 

καθορίζει διαβουλεύσεις ή να αποτρέπει τη λήψη αποφάσεων και την επιρροή της 

θέλησης και των αναγκών κάποιων. 

  Έχουν γίνει αρκετές αναφορές από συγγραφείς για τον 

προσδιορισµό των συντελεστών ισχύος, µεταξύ των οποίων διακρίνουµε αυτή του 

N.J. Spykman, ο οποίος αναγνωρίζει οχτώ συντελεστές, αλλά και του Raymond 

Aron. Η κατηγοριοποίηση που καλύπτει το σύνολο των απόψεων για τους 

συντελεστές ισχύος είναι αυτή που τους κατηγοριοποιεί σε υλικούς ή 

αντικειµενικούς, λειτουργικούς και υποκειµενικούς.21 

  Στους υλικούς ή αντικειµενικούς συντελεστές ενός κράτους ανήκουν 

η γεωγραφία, ο πληθυσµός, οι πηγές πλούτου και οι ένοπλες δυνάµεις. Η 

γεωγραφία ως γεωπολιτικό δεδοµένο συναρτάται µε την έκταση µιας χώρας, τη 

θέση της, τη γειτνίαση (συµφερόντων) µε άλλες χώρες και το κλίµα της. 

Πλεονέκτηµα που αντλείται από τη γεωγραφία είναι το στρατηγικό βάθος. Ο 

πληθυσµός αποτελεί συντελεστή ισχύος, όχι µόνο ως προς το µέγεθος, αλλά και 

ως προς την ποιότητα αυτού, που κατ’ επέκταση έχει αποτέλεσµα έναν αντίστοιχο 

σε µέγεθος και ποιότητα στρατό. Οµοίως, ο εθνικός πλούτος, η οικονοµία και η 

ισχυρή βιοµηχανία ενός κράτους αποτελεί σηµαντικό συντελεστή ισχύος. Είναι 

γενικώς παραδεκτό ότι δεν υπάρχει µεγάλος σύγχρονος στρατός χωρίς 

βιοµηχανία. Τέλος, διακριτή θέση στους αντικειµενικούς συντελεστές έχουν οι 

ένοπλες δυνάµεις. Η σύνθεση εξοπλισµών και στελεχών, σε συνδυασµό µε την 

κατάλληλη διοικητική µέριµνα και τη σύνδεση µε την εθνική πολεµική βιοµηχανία, 

προσδίδει σε ένα κράτος στρατιωτική ισχύ. 

                                            
20 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα, 2012. 

 
21 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2004, 
σ. 148. 
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  Στους λειτουργικούς συντελεστές συναντάµε το πολιτικό σύστηµα, τη 

διοίκηση του κράτους, όπως και τη βούληση στρατιωτικής κινητοποίησης. Είναι 

γεγονός ότι στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα η εκτελεστική εξουσία, η οποία είναι η 

µια από τις τρεις διακριτές εξουσίες (νοµοθετική, δικαστική, εκτελεστική), διαθέτει 

την πρωτοκαθεδρία και ταυτίζεται άµεσα µε τη λειτουργία και διοίκηση του 

κράτους. Παρ’ όλα αυτά, η εξουσία και ο επηρεασµός της πολιτικής βούλησης 

µπορεί να µοιράζεται και µε µη θεσµικά µέσα, όπως τα ΜΜΕ, γνωστά και ως 

τέταρτη εξουσία. Ο συνδυασµός των παραπάνω χαρακτηρίζει την 

αποτελεσµατικότητα, ανεξαρτήτως µεγέθους, του κρατικού µηχανισµού. Η 

κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού και ειδικότερα η στρατιωτική κινητοποίηση 

εξαρτάται από το ποιόν της κρατικής µηχανής και των µέσων, που µε τη σειρά 

τους ευθύνονται για την αποτελεσµατικότητά της. 

  Στους υποκειµενικούς συντελεστές ανήκουν η ηγεσία και το κύρος 

του κράτους. Είναι γεγονός ότι µια ισχυρή ηγεσία µπορεί να αποτελέσει 

πολλαπλασιαστή ισχύος και αντίστροφα. Ιστορικά καταγράφεται ο όρος «Μόναχο» 

ως κατευναστική πολιτική έναντι του Χίτλερ από τους ηγέτες της εποχής, κάτι που 

αποδίδεται τόσο στην ευθυνοφοβία τους, όσο και στην αδιαφορία που αυτοί 

επέδειξαν, µε αποτέλεσµα τον συµβιβασµό µε τη ναζιστική Γερµανία. Επιπλέον, 

στην ανθρώπινη φύση ανήκουν, εκτός του φόβου, και η τιµή και το συµφέρον. 

Έτσι, οι φιλοδοξίες και το συµφέρον ενός ηγέτη µπορούν να αποτελέσουν 

συντελεστή ισχύος ενός κράτους. Από την άλλη πλευρά, το γόητρο του 

«ορθολογικού» κράτους, που καθορίζεται από τις ικανότητες, την ισχύ και τη 

συµπεριφορά του στο διεθνές σύστηµα, παίζει καίριο ρόλο σε αυτό. Από το 

γόητρο εξαρτάται και η ισχυρή ή όχι διπλωµατική του εκπροσώπηση και κατ’ 

επέκταση το κέρδος ή η ζηµία. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το υψηλό 

γόητρο ενός κράτους µπορεί να έχει ως επίπτωση τον φθόνο και την 

αντιπαλότητα. 

  Παράλληλα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, ο Keohane και ο 

Nye εισήγαγαν µια νέα κατηγοριοποίηση της ισχύος, επηρεασµένη από την 

αλληλεξάρτηση των κρατών µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή έχει στη βάση της τη θεσµική ισχύ και µε σειρά 
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σπουδαιότητας ιεραρχείται ως εξής: ΘΕΣΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.22  

  Οι αλλαγές στο ρόλο των στρατιωτικών δυνάµεων, κυρίως µετά τον 

Ψυχρό Πόλεµο, είναι απότοκες της πολεµικής βιοµηχανίας και της κοινωνικής 

κινητοποίησης. Η στρατιωτική ισχύς (σκληρή ισχύς) έχει µεγαλύτερο κόστος 

(υλικό, κοινωνικό, πολιτικό-οικονοµικό) για τα ισχυρά κράτη. Αυτό ανήκει στις 

αιτίες για τις οποίες αναδείχτηκε η ήπια ισχύς, ώστε σε µια λογική κόστους/ 

οφέλους ο ανταγωνισµός και η επικράτηση ενός κράτους σε ένα άλλο να µη 

συνοδευτεί από δυσανάλογο µε το κέρδος κόστος. ∆όθηκε λοιπόν έµφαση στην 

ικανότητα «να ελκύεις και να πείθεις». Η ικανότητα αυτή οδηγεί συχνά στη 

συναίνεση. «…Στο επίπεδο συµπεριφοράς η ήπια ισχύς είναι δύναµη έλξης, ενώ 

σε επίπεδο µέσων είναι τα στοιχεία που παράγουν αυτή την έλξη…»23  

                

ΣΧΗΜΑ 4 

 ΣΚΛΗΡΗ ΙΣΧΥΣ ΗΠΙΑ ΙΣΧΥΣ 

Φάσµα 

συµπεριφορών 

Εξαναγκασµός          Παρακίνηση   ∆ιαµόρφωση               Έλξη 

Πιθανότατα 

µέσα 

Εξουσιαστική             Εξαγορές 

Βία                            ∆ωροδοκίες 

Κυρώσεις 

Επιλεκτική                  Αξίες 

Θεσµοί                                     

Κουλτούρα 

                                  

Πολιτικές 

ΠΗΓΗ: Joseph Nye, Ήπια ισχύς, Παπαζήση, Αθήνα, 2005 

                                            
22 Robert Keohane , Joseph Nye, Power and Interdependence, Longman, New 

York, 2011, p. 26. 

23 Joseph Nye, Ήπια ισχύς, Παπαζήση, Αθήνα, 2005 
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  Όσον αφορά στην ισορροπία ισχύος, αυτή είναι σε µεγάλο βαθµό 

συνώνυµη µε την ισορροπία της στρατιωτικής ισχύος. Ο ρεαλισµός τονίζει ότι η βία 

είναι η ύστατη κύρωση της διεθνούς πολιτικής. Η στρατιωτική ισχύ εδράζεται σε 

µεγάλο βαθµό στο µέγεθος και στη δύναµη του στρατού ξηράς ενός κράτους και 

στις αεροπορικές και ναυτικές δυνάµεις που το υποστηρίζουν.24 Η χερσαία 

στρατιωτική ισχύς είναι η ικανότητα απόκτησης, διατήρησης του ελέγχου επί του 

εδάφους, των πόρων και του πληθυσµού, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της 

συνεχούς και παρατεταµένης παρουσίας, που οδηγεί σε τετελεσµένο. Ο στρατός 

ξηράς είναι το βασικό στρατιωτικό εργαλείο για την κατάκτηση και τον έλεγχο του 

εδάφους, στοιχείο που αποτελεί τον ανώτατο πολιτικό αντικειµενικό σκοπό σ’ ένα 

κόσµο εδαφικών κρατών. Η ισχύς µετουσιώνεται σε επιρροή, ενώ η αδυναµία 

παρέχει κίνητρα δράσης στους ισχυρούς παίχτες. Σκληρή και ήπια ισχύς 

συνδέονται µεταξύ τους, αφού έχουν τη δυνατότητα επηρεασµού της θέλησης, της 

στάσης και της συµπεριφοράς των άλλων. Πρόκειται δηλαδή για την επιβολή της 

θέλησης ενός κράτους πάνω σε ένα άλλο είτε άµεσα, µε διαταγές, είτε έµµεσα, µε 

απαγορεύσεις. ∆ιαφορετικά πρόκειται για «νίκη» µε τη στρατιωτική έννοια του 

όρου. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 John J. Mearsheimer,  Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, 

Ποιότητα Αθήνα, 2011, σ. 185. 
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«Πρέπει να έχουµε υπόψη µας  

τη δύναµη παρά την όψη  

µιας πολιτείας.»  

(Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α10) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'Β': ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΑΑ (ΚΕΠΠΑ) 

 1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έχει την βάση της στη λειτουργία της 

∆ιεθνούς Κοινωνίας. Η ∆ιεθνής Κοινωνία (ή κοινωνία κρατών),25 υπάρχει όταν µια 

οµάδα κρατών που έχουν επίγνωση κάποιων κοινών συµφερόντων και αξιών 

δηµιουργούν µια κοινωνία µε την έννοια ότι δεσµεύονται από κοινούς κανόνες στις 

µεταξύ τους σχέσεις και µοιράζονται την ευθύνη της λειτουργίας των κοινών 

θεσµών. Κατ΄ επέκταση ένα σύστηµα κρατών (ή διεθνές σύστηµα) δηµιουργείται 

όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν επαφές µεταξύ τους και 

αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθµό ώστε η συµπεριφορά του ενός να αποτελεί 

µια σηµαντική συνιστώσα για τους υπολογισµούς του άλλου. Είναι σηµαντικό   να 

αναφερθεί ότι τα κράτη είναι οι πιο σηµαντικοί (µοναδικοί για κάποιους) 

παράγοντες του διεθνούς συστήµατος. Αποτελούν υποκείµενα δικαίου, 

ορθολογικές οντότητες και ενότητες, που  λειτουργώντας σε µια κατάσταση 

αβεβαιότητας υπολογίζουν το κόστος και το όφελος των επιλογών τους και 

επιδιώκουν την µεγιστοποίηση των κερδών τους. Τα κράτη δηλαδή λειτουργούν µε 

βάση το «εθνικό» τους συµφέρον, που κατ’ ελάχιστον είναι η διατήρησή τους στο 

διεθνές σύστηµα. 

  «…το στοιχείο της κοινωνίας υπήρχε πάντα και εξακολουθεί να 

υπάρχει στο σύγχρονο διεθνές σύστηµα, αν και αποτελεί µόνο ένα από τα στοιχεία 

του, του οποίου η επιβίωσή είναι µερικές φορές αβέβαιη… το στοιχείο του 

πολέµου και του αγώνα για ισχύ µεταξύ των κρατών, το στοιχείο της διεθνικής 

                                            
25 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ.  63. 

  



- 22 - 

 

./. 

αλληλεγγύης και σύγκρουσης που ξεπερνά τα όρια µεταξύ των κρατών και το 

στοιχείο της συνεργασίας και της ρυθµιζόµενης αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

κρατών…»26 Η κοινωνία δηµιουργείται από κοινωνικό συµβόλαιο. Μόνο το κράτος 

είναι το πραγµατικό και το λογικό. Οι ∆ιεθνείς σχέσεις είναι στο µεγαλύτερο µέρος 

µια δίνη εξωτερικών απρόοπτων και εσωτερικής ιδιοµορφίας. Υπεράνω των 

εθνικών κοινωνιών δεν υπάρχει διεθνής κοινωνία τόσο ολοκληρωµένη ώστε να 

µπορεί να ορίζει γι’ αυτές το συγκεκριµένο νόηµα της δικαιοσύνης ή της ισότητας 

όπως κάνουν οι εθνικές κοινωνίες στα µέλη τους. Το διεθνές δίκαιο είναι 

υπερβολικά ασαφές και διαρκώς προορίζεται για να θεωρηθεί κάτι περισσότερο 

από πλεονέκτηµα των κυριαρχούντων κρατών σε καιρό ειρήνης. Οµοίως το 

διπλωµατικό είναι ένα δίκαιο για να υπηρετείται για τους σκοπούς της η επέκταση 

ή η προστασία.  

  ∆εν µπορεί να υπάρξει παγκόσµια (εδώ ευρωπαϊκή)  κοινωνία δίχως 

παγκόσµιο (ευρωπαϊκό) κράτος. Τι είναι διεθνής κοινωνία; Είναι σύµφωνη µε την 

αρχή του µονοπωλίου της ισχύος, δεν είναι άλλο από τις µεγάλες δυνάµεις. Ο 

καταστατικός χάρτης των ΗΕ αποτελεί ένα χοµπεσιανό συµβόλαιο. Στην 

αδιακήρυκτη αρχή στην οποία βασίζεται ο χάρτης των ΗΕ είναι ότι δεν υπάρχει 

διεθνής κοινωνία ή ότι οι ∆ιεθνείς σχέσεις είναι µια κατάσταση πολέµου. «Εµείς οι 

λαοί» η ενδεικτική φράση που χρησιµοποιείται στο προοίµιο του χάρτη 

εγκαταλείπεται στο άρθρο 24 όπου τα κυρίαρχα κράτη, που µόνο αυτά είναι διεθνή 

πρόσωπα και µπορούν να συνάψουν ένα διεθνές συµβόλαιο ασφάλειας την κύρια 

ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και Ασφάλειας, το οποίο ενεργεί εξ 

ονόµατός τους. «…Στην πραγµατικότητα εγκαθιδρύουν στον εαυτό τους έναν 

Χοµπεσιανό ηγεµόνα όχι εµείς οι λαοί αλλά τα κράτη µέλη των ΗΕ. Το συµβούλιο 

Ασφαλείας είναι ο χοµπεσιανός ηγεµόνας των Εθνών...» 27 Κατ΄ αντιστοιχία το ίδιο 

συµβαίνει και µε τα Κ-Μ της ΕΕ.   

                                            
26 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ. 81. 

 
27 Martin Wigh, ∆ιεθνής θεωρία τρία ρεύµατα σκέψη, Ποιότητα, Αθήνα, 1988 σ. 
175.. 
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  Επιπρόσθετα είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε την έννοια της 

∆ιεθνής ∆ικαιοσύνης και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Η πρώτη µοιάζει µε το εσωτερικό 

∆ίκαιο των κρατών. Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο διαφέρει από το εσωτερικό διότι δεν έχει 

τρεις θεσµούς απαραίτητους γι’ αυτό: ∆ικαστικό σώµα, Εκτελεστική εξουσία, 

νοµοθετικό σώµα. Από τις δύο βασικές πηγές του ∆ικαίου (έθιµο ή νοµοθεσία) το 

∆ιεθνές δίκαιο γνωρίζει µόνο το έθιµο π.χ. οι συνθήκες της Χάγης το 1907 µε τους 

κανόνες διεξαγωγή της του πολέµου δεν είναι δεσµευτικές για τα κράτη και των 

συµµάχων σ’ αυτές αλλά και για τα συµβαλλόµενα έναντι αυτών που δεν τις 

προσυπόγραφαν! 

  Κάθε κράτος δίνει τη δική του ερµηνεία των κανόνων νοµικών, 

ηθικών ή λειτουργικών. Η επιβολή των κανόνων ελλείψει µιας κεντρικής εξουσίας 

πραγµατοποιείται από τα κράτη, τα οποία µπορούν να καταφεύγουν σε πράξεις 

αυτοδικίας, συµπεριλαµβανοµένων και πράξεων βίας. Ωστόσο η επιβολή κανόνων 

είναι αβέβαιη. Εποµένως οι θεσµοί είναι µια σειρά από συνήθειες και πρακτικές 

που έχουν διαµορφωθεί για την πραγµάτωση κοινών στόχων και τα κράτη 

συνεργάζονται µεταξύ τους σε διαφορετικούς βαθµούς στα πλαίσια των 

λειτουργιών που µπορούν να ονοµαστούν οι θεσµοί της διεθνούς κοινωνίας: στην 

ισορροπία ισχύος, στο διεθνές δίκαιο, στους διπλωµατικούς µηχανισµούς, στο 

διαχειριστικό σύστηµα των µεγάλων δυνάµεων και στον πόλεµο.  

  Με τον όρο «διεθνής ή διακρατική δικαιοσύνη» εννοούµε τους 

ηθικούς κανόνες που θεωρούνται ότι παραχωρούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

στα κράτη και τα έθνη. Όλα τα κράτη έχουν εξ ίσου δικαίωµα στην κυριαρχία και 

στην εθνική αυτοδιάθεση. Η διακρατική δικαιοσύνη δεν είναι το ίδιο πράγµα µε τη 

διεθνή και µπορεί βέβαια να έρχονται σε σύγκρουση. Η βασική συµφωνία 

συνύπαρξης µεταξύ των κρατών, που εκφράζεται στην αµοιβαία αναγνώριση της 

κυρίαρχης αρµοδιότητας, υποδηλώνει µια συνοµωσία σιωπής στην οποία 

εισήλθαν κυβερνήσεις, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πολιτών 

τους. Στην παρούσα κατάσταση της παγκόσµιας πολιτικής στην οποία τα κράτη 

είναι βασικοί παράγοντες, οι ιδέες της διακρατικής ή διεθνούς δικαιοσύνης παίζουν 

τον κυριότερο ρόλο, οι ιδέες της ανθρώπινης δικαιοσύνης τον µικρότερο και της 

παγκόσµιας τον ελάχιστο. 
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  Μέρος του παγκόσµιου κράτους και καθ’ οµοίωση αποτελεί το 

ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, όπου επίσης ισχύουν τα προαναφερθέντα περί θεσµών 

και δικαιοσύνης. Στο πέρασµα µακροχρόνιας συνεργασίας, τα Kράτη – Μέλη (Κ-Μ) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιούργησαν κοινούς θεσµούς, κοινό αξιακό σύστηµα, 

κοινές δράσεις και ένα ορθολογικό µοντέλο διακυβέρνησης. Το ιδιόµορφο πολιτικό 

και θεσµικό σύστηµα διακυβέρνησης της ΕΕ οδηγεί στην µεταβίβαση εξουσιών σε 

µη εθνικά κέντρα λήψης αποφάσεων για πολιτικές που υλοποιούνται από εθνικές 

κυβερνήσεις. Με αυτό τον τρόπο νοµιµοποιούνται επιλογές που δεν έχουν 

αποφασισθεί σε εθνικό επίπεδο. 

  Ιστορικά η στρατηγική ολοκλήρωσης αποτελεί µια θεσµική καινοτοµία 

µε πρωτεργάτη τον Jean Monnet. Η καινοτοµία αυτή, από την εποχή της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα (ΕΚΑΧ) το 1957, στηρίχθηκε σε οικονοµική και 

όχι στρατιωτική βάση. «…Η κοινοτική µέθοδος δηµιούργησε ένα ολοκληρωµένο 

και νοµισµατικό χώρο, η σταδιακή οικοδόµησή του δεν απέκλεισε τα κράτη – µέλη 

από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή…».28 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση µπορεί να 

κατανοηθεί ως µια ιδιαίτερη δυτικοευρωπαϊκή προσπάθεια να ελεγχθούν οι 

συνέπειες της παγκοσµιοποίησης. Αντί να επιλέξουν αναγκαστικά µεταξύ της 

εθνικής πολιτείας για την ανάπτυξη  των πολιτικών και της σχετικής αναρχίας στον 

κόσµο, οι ∆υτικοευρωπαίοι επινόησαν µια µορφή περιφερειακής διακυβέρνησης 

µε χαρακτηριστικό πολιτείας προκειµένου να επεκτείνουν το κράτος και να 

διευρύνουν τα όρια τους µε τον υπόλοιπο κόσµο. Οι θεσµοί και τα θεσµικά όργανα 

της ευρωπαϊκής ένωσης ως αποτύπωση του πολιτικού της συστήµατος και 

σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισσαβόνας (13 ∆εκεµβρίου 2007) είναι: 

  α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

  β. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

  γ. Το Συµβούλιο Υπουργών. 

  δ. Η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή. 

                                            
28 Quermonne, Το πολιτικό σύστηµα της ΕΕ, Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σ. 143. 
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  ε. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  στ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

  ζ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΣΧΗΜΑ 5 

 

ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

  Από τα παραπάνω οι κύριοι φορείς λήψης αποφάσεων είναι το 

τρίγωνο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο – Επιτροπή. Όσες 

εξουσίες και αρµοδιότητες δεν εκχωρούνται από τις συνθήκες στα θεσµικά όργανα 

της Ε.Ε εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων, µε γνώµονα την 

αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι 

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τα Κ-Μ εκπροσωπούνται από τις ηγεσίες τους στα 

πλαίσια ενός διακυβερνητικού µοντέλου, αφού διαθέτουν το δικαίωµα της 

αρνησικυρίας. Ειδικά στα πεδία της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) δε 

δεσµεύονται από τις αποφάσεις νοµικά τα κράτη – µέλη, ενισχύοντας έτσι την 

αυτονοµία τους.  
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  Οι Συνθήκες ως πρωτογενής νοµοθεσία της Ένωσης και 

διακυβερνητικών διασκέψεων εγκαθιδρύουν την έννοµη τάξη της Ε.Ε και 

αποτελούν το θεσµικό και στρατηγικό πλαίσιο, κατευθυντήρια γραµµή που 

δροµολογεί την ενοποιητική διαδικασία επί σειρά ετών. Αφορούν σε τρεις 

κατηγορίες κατοχυρώσεων: στη δράση και στην οργάνωση της ίδιας της Ένωσης 

(οργάνων και θεσµών), στις εθνικές έννοµες τάξεις των κρατών – µελών και στους 

λαούς της Ε.Ε ως συνόλου Ευρωπαίων πολιτών.  Το σηµαντικότερο πρόβληµα 

που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δηµοκρατικό έλλειµµα 

(democratic deficit). Το ζήτηµα αφορά τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των 

θεσµικών οργάνων και της διάδρασής τους µε τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Επιγραµµατικά η κατηγοριοποίηση του δηµοκρατικού ελλείµµατος θέτει µια σειρά 

στα πεδία όπου υπάρχει το πρόβληµα: έλλειψη νοµιµοποίησης, διαφάνειας, 

συγκατάθεσης, σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών, προστασίας, στην ισχύ και στη 

δικαιοδοσία του κράτους στα φιλελεύθερα και δηµοκρατικά συστήµατα. 29 

  Η Ευρώπη θα έπρεπε να αποτελεί µια υπερβατική δύναµη, όσο 

αφορά τις διακρατικές σχέσεις, χωρίς παίγνια «Μηδενικού Αθροίσµατος» µέσα 

από µια ολιστική αντίληψη Ειρήνης και ευηµερίας. Σήµερα όµως προσδιορίζεται 

από όρους επανεθνικοποιήσης. Με άλλα λόγια, έλλειψη ουσιαστικής, ανιδιοτελούς 

αλληλεγγύης, έλλειψης οροµατιστών ηγετών, κυριαρχίας εθνικών συµφερόντων 

και αποκοπή ιδεαλιστικού κανονιστικού ρόλου µε το παρελθόν, αποδοµώντας την 

έννοια του κοινωνικού κράτους. Ουσιαστικά αυτοαναιρεί τον λόγο δηµιουργίας της, 

που προσδοκούσαν οι πρωτεργάτες της, µπροστά σε µια οικονοµικής ισχύος – 

Θουκυδίδειας κανονικότητας. Ο ιδεαλιστικός ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της 

ΕΕ αντικαταστάθηκε από τεχνοκρατική διαχείρηση παγκόσµιας οικονοµίας µε 

πειθαναγκασµό Κ-Μ, όπως συνέβει και µε την Ελλάδα.30   

                                            
29 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, 

σ. 29 

30 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009. 
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  Το ζήτηµα χάραξης µίας ΚΕΠΠΑ και Άµυνας αποτελεί θεµελιώδη 

προϋπόθεση ενδυνάµωσης του ρόλου της ΕΕ στη διεθνή πολιτική. Πρακτικά, 

θεσµικά, λειτουργικά και σηµειολογικά η κοινή δράση κυρίαρχων στο πολιτικό 

πεδίο κρατών και η ταύτιση συµφερόντων είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι 

αδύνατη. Οι αναµενόµενες, µε βάση τον νεολειτουργισµό, πρακτικές διάχυσης της 

ενοποιητικής διαδικασίας σε ζητήµατα που παραδοσιακά κατηγοριοποιούντο ως 

πεδία υψηλής πολιτικής, όπως η εξωτερική πολιτική και άµυνα, δε λειτούργησαν 

επί µακρόν. Σε πρακτικό και θεσµικό επίπεδο, µία διαδικασία ολοκλήρωσης 

προϋποθέτει τη συνένωση συνιστωσών πολιτειών, που θα σχηµατίσουν µία νέα 

οντότητα. Οι προτεινόµενοι ορισµοί της ολοκλήρωσης καταδεικνύουν και τη 

δυσκολία του εγχειρήµατος. Με βάση τον στόχο που τίθεται (υπέρβαση ιεραρχίας), 

η έννοια της ολοκλήρωσης δεν είναι συµβατή µε αυτή του έθνους - κράτους, αφού 

προϋποθέτει την αποψίλωσή του από σηµαντικές εξουσίες, που αφορούν στο 

προνοµιακό πεδίο δράσης του αν και έχει εκτιµηθεί ότι η ενοποιητική διαδικασία 

ενίσχυσε ουσιαστικά την επανεθνικοποίηση της Ευρώπης. 

  Στην πορεία χάραξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατ’ επέκταση 

της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας και άµυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγνώρισε τη σηµασία των ΗΠΑ µέσω του ΝΑΤΟ για την ολοκλήρωση και την 

ασφάλειά της. Η τροµοκρατία και ο φονταµενταλισµός, ιδιαίτερα µετά την 11η 

Σεπτεµβρίου, αποτέλεσαν προτεραιότητα της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας. 

Ως κύριες απειλές προσδιορίσθηκαν η τροµοκρατία, η εξάπλωση όπλων µαζικής 

καταστροφής, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωµένο έγκληµα. Σε γεωστρατηγικό επίπεδο η ευρωπαϊκή ασφάλεια 

προσδιορίζεται από τις σχέσεις Ε.Ε. – ΗΠΑ – Ρωσίας και ιδιαίτερα από την 

αλληλεπίδραση Ουάσινγκτον – Μόσχας. 

 2. ∆ιαµόρφωση κοινής Ευρωπαϊκής Άµυνας 

  Η διαµόρφωση της κοινής Ευρωπαϊκής Άµυνας έχει τις ρίζες της στο 

τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ως ανάσχεση τόσο της προσπάθειας της ΕΣΣ∆ 

για έλεγχο της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αλλά και µιας πιθανής 

αναβίωσης της (επιθετικής) Γερµανίας. Η συµφωνία για κοινή Ευρωπαϊκή Άµυνα 

της ∆υτικής Ένωσης επισφραγίστηκε µε τον Οργανισµό του Συµφώνου των 
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Βρυξελλών31 στις 17 Μαρτίου 1948. Τον Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς τα πέντε 

µέρη της Συνθήκης των Βρυξελλών αποφάσισαν τη δηµιουργία της στρατιωτικής 

επέκτασης της Συνθήκης. Έναν στρατιωτικό Οργανισµό, «Western Union Defense 

Organization», µε µόνιµο πρόεδρο της Επιτροπής των ∆ιοικητών των χερσαίων, 

ναυτικών και αεροπορικών δυνάµεων τον Στρατάρχη Montgomery µε στρατηγείο 

στη Γαλλία.  

  Τον επόµενο χρόνο, στις 4 Απριλίου 1949, τα Κ-Μ της ∆υτικής 

Συµφωνίας συγκρότησαν µαζί µε τις ΗΠΑ και τον Καναδά τη Βορειοατλαντική 

Συµµαχία (ΝΑΤΟ). Γεγονός που αποκάλυψε τις προθέσεις και την µετέπειτα 

αντιµετώπιση της ΕΕ από τις ΗΠΑ.  Με τη δηµιουργία του ΝΑΤΟ ο πρώτος 

ευρωπαϊκός αµυντικός οργανισµός αδράνησε, αφού συµφωνήθηκε να περιέλθουν 

στο ΝΑΤΟ όλες οι στρατιωτικές αρµοδιότητες του Οργανισµού του Συµφώνου των 

Βρυξελλών. Στον τοµέα της άµυνας η Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα (ΕΑΚ) 

αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια για απόκτηση αµυντικής αυτονοµίας από τις 

ευρωπαϊκές χώρες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

  Στη συνέχεια η Συνθήκη των Βρυξελλών του 1948 τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε τη Συµφωνία των Παρισίων στις 23 Οκτωβρίου 1954. 

Καινοτοµία της νέας αυτής Συµφωνίας ήταν ότι έγιναν δεκτά ως µέλη οι πρώην 

παραδοσιακοί εχθροί, η Γερµανία και η Ιταλία. Παρ’ όλα αυτά η αδράνεια της 

Ευρωπαϊκής Άµυνας εξακολούθησε για περίπου 30 χρόνια. Η αµυντική πολιτική 

δεν ήταν µέρος των πολιτικών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ουσιαστικά ο 

πολιτικός και κατ’ επέκταση ο αµυντικός χαρακτήρας της Ένωσης εξαντλούνταν 

στον οικονοµικό τοµέα. 

  Το 1970 αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (European 

Political Cooperation – EPC) µεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Κ-Μ της ΕΕ, 
                                            
31 Brussels Treaty: Treaty of economic, social and cultural collaboration and 

collective self-defense between Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands, 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, signed at Brussels on 

17th March 1948. 
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η οποία ενσωµατώθηκε αργότερα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single 

European Act) στις 17 Φεβρουαρίου 1986 και απέκτησε νοµική βάση.32 Σκοπός 

της ΕΕΠ, ήταν να προσδώσει στην ΕΕ τα απαραίτητα µέσα δράσης στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, ώστε να υπερασπίζεται αποτελεσµατικότερα τα κοινά 

συµφέροντα και την ανεξαρτησία της.  Τότε εισήχθη ο όρος «ασφάλεια», αλλά και 

πάλι µόνο σε σχέση µε την οικονοµική διάσταση του όρου. Η ύπαρξη του ΝΑΤΟ 

και η απλή παρουσία, χωρίς επιχειρησιακές δυνατότητες της ∆ΕΕ κάλυπταν τις 

ανάγκες και ανησυχίες των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο µόλις τον Οκτώβριο του 

1984 µε τη διακήρυξη της Ρώµης η ∆ΕΕ επαναδραστηριοποιείται και 

προσαρµόζεται στις νέες για την εποχή πολιτικό-στρατιωτικές απαιτήσεις, µε 

στόχο την απόκτηση Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, όχι ανταγωνιστικά προς το 

ΝΑΤΟ.33 Πλήρη αφύπνιση της ∆ΕΕ για την ανάπτυξη αµυντικής προέκτασης της 

ΕΕ, αλλά ως µέσο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού σκέλους του ΝΑΤΟ, έχουµε στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992). Πράγµατι µε τη Συνθήκη αυτή καθιερώθηκε η 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) ως δεύτερος πυλώνας 

της Ένωσης, µαζί µε άλλους δύο πυλώνες, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

∆ικαιοσύνης – Εσωτερικών Υποθέσεων. Στη Συνθήκη αυτή προβλεπόταν η 

υιοθέτηση «κοινών θέσεων» και «κοινών πράξεων». Οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1.1.2 ήταν «…να διαφυλάξει τις κοινές αξίες, τα θεµελιώδη 

συµφέροντα και την ανεξαρτησία της Ένωσης, να ενισχύσει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των Κ-Μ, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία, καθώς 

και να αναπτύξει και να ενισχύσει τη δηµοκρατία και να επιβάλλει το νόµο, τον 

σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες…».34 

 Επιπλέον τον Ιούνιο του 1992 η ∆ιακήρυξη του Πέτερσµπεργκ κατά τη 

Σύνοδο Κορυφής της ∆ΕΕ στη Βόννη έδωσε τη δυνατότητα συγκρότησης 
                                            
32 Τέθηκε σε ισχύ στη Χάγη την 1η Ιουλίου 1987 

33 Κατά την Υπουργική Σύνοδο της ∆ΕΕ στη Χάγη τον Οκτώβριο του 1987 

υιοθετήθηκε η «πλατφόρµα της Χάγης», όπου καθορίστηκαν οι σκοποί και η 

πολιτικο-στρατιωτική αντίληψη της ∆ΕΕ. 

34 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, 

σ. 245. 
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πολυεθνικών σχηµατισµών από τα Κ-Μ της ΕΕ, καθώς και προσχώρησης νέων 

µελών, καθορίζοντας υποχρεώσεις και δικαιώµατα ανάλογα µε τη σχέση τους µε 

τον Οργανισµό. Η ∆ιακήρυξη του Πέτερσµπεργκ καθόρισε εκτός των άλλων και τις 

αποστολές που θα ήταν δυνατόν να δοθούν στις στρατιωτικές δυνάµεις της ∆ΕΕ, 

τις «Αποστολές Πέτερσµπεργκ»35: 

  α. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

  β. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

  γ. ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  

  δ.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ 

  Εντούτοις η ∆ΕΕ µόνο έµµεσα και µερικώς ενεπλάκη σε τέτοιες 

αποστολές, παρόλο που η µεταψυχροπολεµική περίοδος αύξησε την 

αναγκαιότητα επέµβασης. Στην πράξη η Ευρωπαϊκή Άµυνα ατονούσε. Πράγµατι, η 

∆ΕΕ κατέστη αµυντικός βραχίονας της ΕΕ ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

Ωστόσο, στα επόµενα χρόνια υπήρξε µια οπισθοδρόµηση, καθώς δεν υπήρχαν τα 

µέσα και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική δραστηριοποίηση της ∆ΕΕ. Αυτό 

οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη οργανωτικής δοµής και στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, που δεν άφηνε περιθώρια αυτοδύναµης αµυντικής ευρωπαϊκής 

παρουσίας.36 Το κοινό σηµείο µεταξύ ΕΠΣ και ΚΕΠΠΑ ήταν και είναι ο 

διακυβερνητικός χαρακτήρας και η πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ. Το πρώτο σηµάδι 

γι’ αυτήν την ανεπάρκεια ήταν η αδυναµία των Ευρωπαίων να αντιµετωπίσουν την 

κρίση στη Γιουγκοσλαβία. Σηµάδι που επιπρόσθετα καταδείκνυε ότι η ειρήνη και η 

ασφάλεια στη µεταψυχροπολεµική εποχή και εντός της Ευρώπης ήταν επισφαλής. 

Οι Ευρωπαίοι δεν µπορούσαν να συµφωνήσουν σε µια κοινή εξωτερική αµυντική 

πολιτική για την αντιµετώπιση µιας κρίσης σε ευρωπαϊκό έδαφος και δε διέθεταν 

την πολιτική βούληση να επέµβουν στρατιωτικά. Συνέπεια ήταν να δηµιουργηθεί 

ένα κενό ασφαλείας, αλλά και να αναβαθµιστεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ και να 

                                            
35 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, 
σ. 245 
36 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα,2010, 
σ. 39 
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εδραιωθούν οι ατλαντικές δοµές στα θέµατα ασφαλείας και άµυνας στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 

  Ενώ µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η αµυντική διάσταση της 

ΚΕΠΠΑ ήταν περιορισµένη, µε βασικό χαρακτηριστικό τη στήριξή της στο ΝΑΤΟ 

και τη ∆ΕΕ, σηµαντική πρόοδος υπήρξε µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1999, 

όπου διευκρινίστηκε η επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη αυθεντικής ευρωπαϊκής 

ταυτότητας ασφαλείας και άµυνας, αναλαµβάνοντας η ΕΕ αποκλειστικές ευθύνες 

για τα αµυντικά θέµατα. Αυτή η ιδέα για ευρωπαϊκή αµυντική ταυτότητα ενισχύθηκε 

από το γεγονός ότι το 1990 η Ευρώπη βρέθηκε σε ένα αποσταθεροποιητικό 

περιβάλλον, αλλά εκτός των άλλων και λόγω της υπαναχώρησης των δεσµεύσεων 

των ΗΠΑ σε θέµατα άµυνας. Τροποποιήσεις της ΚΕΠΠΑ εισήχθησαν στη συνέχεια 

µε τις Συνθήκες της Νίκαιας και της Λισαβόνας, δίνοντας σε αυτήν µια πληρέστερη 

µορφή. Η ΚΕΠΠΑ αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησε την ΕΠΑΑ ή 

σωστότερα ΚΠΑΑ37, τον επιχειρησιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ για στρατιωτικούς 

και µη σκοπούς, νοµιµοποιώντας τις δραστηριότητές της. 

  Η ανάγκη από πλευράς της ΕΕ για ικανότητα αυτόνοµης δράσης, 

αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάµεις και ετοιµότητα ανταπόκρισης σε διεθνείς κρίσεις 

οδήγησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέµατα 

άµυνας και ασφάλειας τον Ιούνιο του 1999 στην Κολωνία, όπου αποφασίστηκε η 

µεταφορά των επιχειρησιακών αρµοδιοτήτων της ∆ΕΕ στην ΕΕ. Εκτενής αναφορά 

τόσο για στρατιωτική όσο και µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έγινε στη Σύνοδο 

Κορυφής τον ∆εκέµβριο του 1999 στο Ελσίνκι, όπου τέθηκε ως κύριος στόχος η 

δηµιουργία Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Αντίδρασης για την ανάληψη 

αποστολών Πέτερσµπεργκ. Πάλι όµως η πραγµατικότητα διέψευσε τη θεωρία. Το 

2003 δηµιουργήθηκε πρόβληµα στις ευρω-ατλαντικές σχέσεις λόγω του Ιράκ, 

όπου Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο προωθούσαν την ΕΠΑΑ και την 

απόκτηση στρατιωτικής αυτονοµίας της ΕΕ, πάντα συµπληρωµατικά και όχι 

ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ. Το 2003 ολοκληρώθηκε η σύνταξη και έγκριση του 
                                            

37 ΚΠΑΑ: Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας µετονοµασία της ΕΠΑΑ: 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας στη Μεταρρυθµιστική Συνθήκη ή 

Συνθήκη της Λισαβόνας 2009 
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κειµένου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγικά Ασφαλείας, τη βάση δηλαδή της ΚΕΠΠΑ 

και της ΕΠΑΑ. Τέλος το 2008 επικυρώθηκαν οι στόχοι της ΕΠΑΑ και οι 

δραστηριότητες της ΕΕ, που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της στρατηγικής πρόληψης 

των συγκρούσεων µε στόχο να καταστεί  η ΕΕ πιο συνεπής, ικανή και δραστήρια 

σε αυτόν τον τοµέα Συνεπώς η εξωτερική δράση της ΕΕ αποτυπώνεται όπως 

παρακάτω: 

ΣΧΗΜΑ 6 

ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

 3. Θεσµικό πλαίσιο της ΕΠΑΑ 

  Περνώντας από την ΕΠΣ, την απλή πολιτική διαβουλεύσεων και 

ανταλλαγής απόψεων επί ζητηµάτων εξωτερικής πολιτικής στην ΚΕΠΠΑ, την 

θεσµοθετηµένη πρόληψη συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων µέσω των 

αποστολών Πετερσµπεργκ. Η λειτουργία και η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ ή ορθότερα 

ΚΠΑΑ, που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ, όπως άλλωστε και 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΥΜΟΥΛΙΟ 

ΚΕΠΠΑ 

(ΕΠΑΑ) 

ΥΠΑΤΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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όλο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, στηρίζεται στις προβλέψεις τόσο της Συνθήκης για 

την ΕΕ (ΣΕΕ), όσο και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Η αρχή έγινε 

µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) και συνέχισε µε τις τροποποιήσεις των 

Συνθηκών του Άµστερνταµ (1997) , της Νίκαιας (2000), της Λισαβόνας.  

  Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ), που 

καθόρισει απειλές και Στρατηγικούς Αντικειµενικούς Σκοπούς (ΑΝΣΚ), αποτελεί 

σηµαντικό θεσµικό κείµενο. Το κείµενο της ΕΣΑ, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2003, εκτός του ότι αποτέλεσε το πρώτο βήµα 

προκειµένου η ΕΕ να αποκτήσει κοινή άµυνα και ασφάλεια, τόνιζε το γεγονός ότι η 

Ευρώπη αποτελεί κύριο παράγοντα σε παγκόσµιο επίπεδο και πρέπει να είναι σε 

θέση να µοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια. Το συγκεκριµένο 

κείµενο αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση των αποστολών των 

στρατιωτικών δυνάµεων της ΕΕ και γενικότερα της ΕΠΑΑ, τόσο των στρατιωτικών 

όσο και των µη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το κείµενο περιελάµβανε τα εξής: 

  α. Το περιβάλλον ασφαλείας: Παγκόσµιες Προκλήσεις και Κύριες 

Απειλές. 

  β. Τους Στρατηγικούς Αντικειµενικούς Σκοπούς (ΑΝΣΚ). 

  γ, Επιπτώσεις πολιτικής για την Ευρώπη. 

  Το κείµενο αυτό (ΕΣΑ) ενισχύθηκε παρέχοντας τη δυνατότητα να 

εξετάζονται οι επιδόσεις της ΕΕ στην πράξη και να εντοπίζονται τα µέτρα που 

πρέπει να λαµβάνονται για την εφαρµογή της. Η ενίσχυση αυτή επιβαλλόταν έτσι 

ώστε η ΕΕ να καταστεί αξιόπιστη και αποτελεσµατική στο εσωτερικό της, 

βελτιώνοντας τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και την επιρροή της στο 

άµεσο γειτονικό περιβάλλον της, όντας αποτελεσµατική µέσα από πολύπλευρες 

πρωτοβουλίες. 

  Η ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ βασίζεται στις αποφάσεις του 

Συµβουλίου της ΕΕ, οι οποίες λαµβάνονται από τις παραπάνω θεσµικές 

διαδικασίες και κείµενα και απαιτούν απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) 
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των ΗΕ. Αναλυτικότερα στην ΣΕΕ38, όπου στηρίζεται η ΕΠΑΑ καθορίζεται το 

σύνολο των θεµάτων που αφορούν στην Ασφάλεια και Άµυνα της ΕΕ, καθώς και 

στην προοδευτική αναµόρφωση κοινής αµυντικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε 

κοινή άµυνα µε σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου. Παράλληλα διευκρινίζεται σε 

ποιες αποστολές δύναται να πάρει µέρος η ΕΕ, δηλαδή τις γνωστές Αποστολές 

Πέτερσµπεργκ. Τα θέµατα που αφορούν στην ΚΕΠΠΑ παραµένουν στον τίτλο V39, 

που περιλαµβάνει τις αρχές και τους αντικειµενικούς σκοπούς της εξωτερικής 

δράσης της Ένωσης, των θεµάτων της ΚΕΠΠΑ και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου στον καθορισµό των στρατηγικών της ΕΕ, καθώς επίσης και διατάξεις 

για την «Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας» (ΚΠΑΑ), που πλέον 

χρησιµοποιείται αντί του όρου ΕΠΑΑ που είχε καθοριστεί µε τη ∆ιακήρυξη της 

Κολωνίας (1999). 

  Στις σηµαντικές τροποποιήσεις συγκαταλέγεται η µετεξέλιξη του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε θεσµικό όργανο µε πρόεδρο που εκλέγεται από τις 

κυβερνήσεις των Κ-Μ και όχι η ανά εξάµηνο άσκηση προεδρίας από τα Κ-Μ εκ 

περιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία διορίζει τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας, δηλαδή κάτι σαν Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. 

  Οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες του Ύπατου Εκπροσώπου είναι οι 

εξής: 40 

• Είναι Πρόεδρος του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. 

• Κατέχει τη θέση ενός εκ των Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

                                            
38 ΣΕΕ, Άρθρο 17 παρ. 1.  

39 Τίτλος V «Γενικές Προβλέψεις για την Εξωτερική ∆ράση της Ένωσης και ειδικές 

Προβλέψεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας». 

40 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 2010, 

σ. 129  
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• Είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης, 

από την οποία υποβοηθείται στο έργο του. 

• Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του συµβάλλει µε τις προτάσεις του 

προς το Συµβούλιο στη διαµόρφωση της ΚΕΠΠΑ, την οποία ασκεί. 

• Υλοποιεί τη διεθνή εκπροσώπηση της ΕΕ. 

• Συντονίζει την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας. 

• Έχει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των 

επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. 

• ∆ιασφαλίζει την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων που εκδίδουν 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ. 

• Είναι αρµόδιος για τον προϋπολογισµό εξωτερικών σχέσεων που 

χειριζόταν ο Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις. 

• Επίσης, εκπροσωπεί την Ένωση επί ζητηµάτων που εµπίπτουν στην 

ΚΕΠΠΑ, διεξάγει τον πολιτικό διάλογο µε τρίτους εξ ονόµατος της Ένωσης και 

εκφράζει τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς 

διασκέψεις. 

  Επιπλέον έχουµε τη δηµιουργία υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης, η 

οποία θα συνεργάζεται στενά µε τις διπλωµατικές υπηρεσίες των Κ-Μ. Σε αυτή την 

υπηρεσία ενσωµατώνεται η Γενική ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων, που 

λειτουργεί στα πλαίσια της Επιτροπής και καλύπτει τρεις µεγάλους τοµείς: 

εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις, γεωγραφικές και θεµατικές υποθέσεις, ΚΕΠΠΑ και 

πολιτικο-στρατιωτική δοµή ΚΠΑΑ (ΕΠΑΑ). Παράλληλα ειδικές προβλέψεις 

υπάρχουν για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης. Η ΣΕΕ 

αναφέρεται στη Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία, όπου τα Κ-Μ µε υψηλά 

κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων έχουν αναλάβει δεσµευτικότερες 

υποχρεώσεις, καθώς επίσης και στις δυνατότητες ενισχυµένης συνεργασίας.  
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  Επίσης υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης 

εναντίον ενός Κ-Μ µε τη ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής41, αλλά και τη ρήτρα 

αλληλεγγύης µεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ. Η πρόβλεψη αυτή ορίζει ότι η Ένωση και τα 

Κ-Μ θα ενεργούν από κοινού µε πνεύµα αλληλεγγύης για την πρόληψη 

τροµοκρατικής απειλής, την παροχή προστασίας του αµάχου πληθυσµού και των 

δηµοκρατικών θεσµών και την παροχή αρωγής σε Κ-Μ στο έδαφός τους, ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι συνέπειες ενδεχόµενης τροµοκρατικής επίθεσης, καθώς 

επίσης και σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής. 

  Τα τρία θεσµικά όργανα της ΕΕ, Επιτροπή, Συµβούλιο και 

Κοινοβούλιο, σε επίπεδο ενηµέρωσης, όπως ορίζεται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας και Άµυνας και ενηµερώνονται για την εξέλιξη των εν λόγω πολιτικών. 

Για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας η ΣΕΕ και η ΣΛΕΕ 

προσδιορίζουν τα τρία κύρια όργανα που έχουν την ευθύνη στον τοµέα αυτό, 

δηλαδή Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής και 

Ύπατο Εκπρόσωπο. 

  Μέχρι σήµερα µε αποφάσεις του Συµβουλίου, το οποίο δεν έχει 

κάποιο όργανο άµυνας και ασφάλειας, αλλά οι Υπουργοί Άµυνας των Κ-Μ 

συναντώνται δύο φορές κατ’ έτος,42 έχουν ρυθµιστεί σηµαντικά θέµατα για την 

ανάπτυξη της ΕΠΑΑ και συγκεκριµένα τη θεσµοθέτηση και λειτουργία οργάνων 

όπως είναι τα παρακάτω: 

• Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας 

• Στρατιωτική Επιτροπή 

                                            
41  Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ: «Σε περίπτωση κατά την οποία 

Κράτος-Μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη οφείλουν να 

παράσχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους. 

42 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 133. 
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• Στρατιωτικό Επιτελείο 

• Ινστιτούτο Μελετών για την Ασφάλεια 

• ∆ορυφορικό Κέντρο 

• Ευρωπαϊκός Αµυντικός Οργανισµός 

 4. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κουλτούρα 

  Σε πρακτικό και στρατηγικό επίπεδο η Ευρώπη δεν αντιλαµβάνεται 

το ρόλο της ως δύναµη εξισορρόπησης ισχύος, αλλά ως αρωγό της διεθνούς 

τάξης πραγµάτων που στηρίζουν οι ΗΠΑ και θεµελιώνεται σε ένα τρίπτυχο µε 

άξονες πολιτισµική – οικονοµική – στρατιωτική ισχύ. Οι αντιλήψεις που 

αναφέρονται στις ευρωατλαντικές σχέσεις παραπέµπουν σε ένα αµερικανο – 

κεντρικό σύστηµα. Αυτή η αντίληψη στηρίζει τη θεσµική, στρατηγική, ιδεολογική 

πρόσδεση της Ευρώπης στις ΗΠΑ, αφού σύµφωνα µε τους  Ατλαντιστές µια τέτοια 

σχέση ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Με άλλα λόγια η στρατηγική 

κουλτούρα διαµορφώνεται στη βάση του στρατηγικού αντικειµενικού σκοπού 

(ΑΝΣΚ) των ΗΠΑ. Η στρατηγική των ΗΠΑ είναι συµπαγής και ξεκάθαρή : 

 «…Ο πλήρης εκµηδενισµός των επικίνδυνων για την αµερικανική ηγεµονία 

δυνάµεων, δηλαδή του Ρωσικού εθνικισµού  ή/και του ρεβανσιστικού 

κοµµουνισµού, των οποίων η αναβίωση και η κατίσχυση θα ανέτρεπε τις 

ηγεµονικές αµερικανικές βλέψεις στην περιοχή της Ευρασίας…» 43 

   Οι Ευρωπαίοι προτιµούν να αποδεχτούν την αµερικανική 

επικυριαρχία, παρά να υποκύψουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή δύναµη σε 

ζητήµατα ασφαλείας και άµυνας. Ο στρατηγικός και ιδεολογικός διχασµός 

Ατλαντιστών – Ευρωπαϊστών και η επικράτηση των πρώτων έχει αναδειχτεί στο 

κυρίαρχο προσδιοριστικό στοιχείο µιας διακριτής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

                                            
43 Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική Θεωρία και η Πράξη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2002, 

σ.  193. 
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ασφάλειας (ESDI) µε επιχειρησιακές ικανότητες. Συναφώς, πρέπει να τονίσουµε 

ότι οι ΗΠΑ επιθυµούν µια ισχυρή ΕΕ αλλά όχι ανεξάρτητη και τόσο ισχυρή ώστε να 

τις απειλήσει. Γι αυτό το λόγο χρησιµοποιεί το ΝΑΤΟ, το οποίο δηµιουργήθηκε 

σχεδόν ταυτόχρονα µε τον οργανισµό ∆υτικής Ένωσης (Western Union Defence 

Organization), ώστε χωρίς αυτό να µην µπορεί η ΕΕ να λάβει επιχειρησιακές 

αποφάσεις και δράσεις. 

  Ωστόσο δε θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι η ΕΕ συνιστά και δρα ως 

µία ήπια δύναµη, που ασκεί ήπια ισχύ, όρο που πρώτος χρησιµοποίησε ο Joseph 

Nye. Στόχος της διεθνούς της δράσης είναι «να αποτρέψει νέους τεχνητούς 

διχασµούς, που θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους. Έχοντας 

διασφαλίσει πλέον σταθερότητα και ευηµερία για τους δικούς της πολίτες, η ΕΕ 

επιζητά τη συνεργασία µε άλλες χώρες, σε έναν κόσµο αλληλεξάρτησης, ώστε τα 

πλεονεκτήµατα των ανοιχτών αγορών, της οικονοµικής ανάπτυξης και ενός 

πολιτικού συστήµατος, που βασίζεται στην κοινωνική ευθύνη και τη δηµοκρατία, 

να διαδοθούν σε ευρεία κλίµακα. Η ΕΕ δεν προσπαθεί µεν να επιβάλει το σύστηµά 

της στους άλλους, υπερασπίζεται όµως µε τόλµη τις αξίες της. Οποιαδήποτε 

δηµοκρατική ευρωπαϊκή χώρα µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της. Η ήπια ισχύς 

της ΕΕ από τη µία πλευρά συνιστά ένα κανονιστικής υφής πλεονέκτηµα και από 

την άλλη αντανακλά ταυτόχρονα τις αδυναµίες της. 

  Για την ίδια την ΕΕ το ζήτηµα της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ, αφορά 

ουσιαστικά δύο στρατηγικές επιλογές, αυτήν της ουδετερότητας, αδράνειας, 

στρατηγικής σταθεροποίησης και εξάρτησης και µια εναλλακτική και φιλόδοξη, που 

παραπέµπει σε µία ισχυρή πολιτικά Ευρώπη, που διεκδικεί, προτείνει, αµφισβητεί, 

καινοτοµεί και ανοίγει δρόµους διαθρησκευτικής και δια-πολιτικής προσέγγισης. 

Την πρώτη επιλογή στηρίζουν οι Ατλαντιστές και οι εταίροι που διαχρονικά 

στοχεύουν σε µία µικρή απολικού χαρακτήρα Ευρώπη, θεµελιωµένη σε 

λειτουργικές πρακτικές, υποκείµενη στην Αµερικανική επικυριαρχία. Η δεύτερη 

επιλογή αφορά στη µεγάλη και ισχυρή πολιτικά Ευρώπη, αυτήν που διεκδικούν οι 

Ευρωπαϊστές και όσοι απορρίπτουν την αµερικανική πρωτοκαθεδρία. Μεταξύ 

αυτών βρίσκονται όσοι δίνουν έµφαση στην πολιτική και ανθρωπιστική διάσταση 

του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, αλλά και στον κίνδυνο να αδρανοποιηθεί πολιτικά 

η Ευρώπη, µέσω των διαδοχικών κυµάτων διεύρυνσης, που ενισχύουν τις 
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φυγόκεντρες δυνάµεις εντός αυτής. Ωστόσο µέρος των Ευρωπαϊστών αποτελούν 

και οι Γκολικοί Ευρωπαϊστές, οι οποίοι οραµατίζονται µια ισχυρή Ευρώπη όχι ως 

σύνολο, αλλά ως συνιστώσα των επιµέρους εθνικών ευρωπαϊκών κρατών. 

  Η ΕΕ έχει υιοθετήσει µια οικονοµική, µη στρατιωτική µορφή 

στρατηγικής δράσης, ακριβώς αντίθετη των ΗΠΑ. Η υιοθέτηση από πλευράς ΕΕ 

ήπιας ισχύος είναι απόρροια όχι µόνο ιδεαλιστικής προσέγγισης, αλλά και της 

έλλειψης θεσµικών και επιχειρησιακών µέσων, τα οποία προσδιορίζουν κατ’ 

επέκταση τους στόχους της. Η σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης έγινε 

σε οικονοµική βάση, η οποία θα συµπαρέσυρε (κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει) 

και το πολιτικοκοινωνικό πεδίο. Πρόκειται δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε για έναν 

µη ενιαίο δρώντα, που χαρακτηρίζεται ως «Ήπια ∆ύναµη» µε υφή καντιανής 

πολιτείας. Η  Στρατηγική κουλτούρα44 της ΕΕ χαρακτηρίζεται ή καλύτερα κρίνεται 

από τα παρακάτω: 

  α. Μη έµφαση στον παράγοντα της ισχύος. 

  β. Πολυπλοκότητα και ελαστικότητα θεωρητικών διατυπώσεων. 

  γ. Την επεξηγηµατική της ικανότητα. 

  δ. Τον υποκειµενισµό των εκτιµήσεων. 

  Η στρατηγική κουλτούρα ως έννοια συνεπάγεται τη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος προς επίτευξη πολιτικών στόχων. 

∆ιαµορφώνει και συγκεκριµενοποιεί στόχους στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, 

αντικατοπτρίζει αντιλήψεις σχετικές µε το διεθνές περιβάλλον, διαµορφώνει 

εναλλακτικές επιλογές µε βάση προσδιοριστικές παραµέτρους, όπως αποδοχή – 

νοµιµοποίηση – καταλληλότητα και επηρεάζει την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

προτάσεων, προκειµένου να επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι στόχοι της 

εξωτερικής πολιτικής.  

                                            
44 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα, 2012. 
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  Κάθε Κ-Μ ξεχωριστά διαθέτει δική του στρατιωτική κουλτούρα, που 

µε τη σειρά της συντελεί στη διαµόρφωση αντιλήψεων έναντι της χρήσης σκληρής 

ισχύος για την επίτευξη πολιτικών στόχων και την υλοποίηση της υψηλής 

στρατηγικής του. Επιπρόσθετα η στρατιωτική κουλτούρα επηρεάζεται από την 

ισχύ, τον στρατηγικό προσανατολισµό, τις προτεραιότητες και τα εθνικά θέµατα – 

συµφέροντα κάθε Κ-Μ. Εύλογα το ερώτηµα που γεννάται είναι εάν Κ-Μ µε ισχυρή 

στρατιωτική κουλτούρα, π.χ. η Γαλλία (η οποία εκτός των άλλων είναι πυρηνική 

δύναµη), θα δεχτούν να µοιραστούν το πλεονέκτηµά τους αυτό µε όλα τα Κ-Μ της 

ΕΕ σε µια οµοσπονδιακή λογική προς το κοινό όφελος. 

  Αν λοιπόν τα Κ-Μ διαθέτουν διακριτές στρατηγικές κουλτούρες, τότε 

η δηµιουργία νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας προϋποθέτει τη µερική ή ολική τους 

αποδόµηση στον βαθµό που µια διαδικασία πολιτικής ολοκλήρωσης θα απαιτούσε 

την αποδόµηση της κυριαρχίας των κρατών µε βάση τη συν-αντίληψη στα πεδία 

ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ. Οι δύο επικρατούσες αντιλήψεις για τη στρατηγική κουλτούρα 

της ΕΕ είναι ότι: 

  α. Η στρατηγική κουλτούρα βρίσκεται στις αντιλήψεις και πράξεις 

των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. 

  β. Οι πεποιθήσεις και η συµπεριφορά θα πρέπει να διαχωριστούν 

προκειµένου να αποµονωθούν και να βοηθήσουν στον εντοπισµό της ευρωπαϊκής 

κουλτούρας. 

  Η σηµασία της ύπαρξης της ευρωπαϊκής στρατηγικής κουλτούρας 

έχει αντίκτυπο στις ένοπλες δυνάµεις (δοµή – µέσα – δράση), στη διαδικασία 

λήψης απόφασης (σηµείο αναφοράς είναι η ΚΕΠΠΑ και η ΕΠΑΑ) και στις 

κοινωνίες. Παρ’ όλη τη χρησιµότητα της ευρωπαϊκής στρατηγικής κουλτούρας, η 

ΕΕ συνιστά από µόνη της σηµαντικό εµπόδιο διαµόρφωσης αυτής. Ίσως µε την 

ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος να διαµορφωθεί στο µέλλον µια 

µετά-εθνική ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα µε βάση την ανθρώπινη ασφάλεια. 
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«…Αφού ξέρετε και ξέρουµε πως κατά την κρίση 

 των ανθρώπων το δίκαιο λογαριάζεται όταν υπάρχει 

 ίση δύναµη για την επιβολή του…». (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ε89) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'Γ': ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 1. Απειλές και Προκλήσεις 

  Η απειλή του πολέµου στην Ευρώπη για πάνω από τέσσερις 

δεκαετίες, ως αποτέλεσµα της ιδεολογικής διαµάχης, της πολιτικής εχθρότητας και 

της στρατιωτικής αντιπαλότητας, έχει σηµαντικά µειωθεί. Σήµερα η προσοχή 

εστιάζεται πολύ λιγότερο στην αποτροπή από τη χρήση δυνάµεων, όπως φαίνεται 

στο άρθρο 5 της Ευρω-Ατλαντικής Συµµαχίας, και περισσότερο στη διατήρηση της 

ειρήνης, στην αποτροπή συρράξεων και στη διαχείριση κρίσεων, προκλήσεις τις 

οποίες πιθανόν να αντιµετωπίσει το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν, λοιπόν, κίνδυνοι 

αποσταθεροποίησης, οι οποίοι έχουν εµφανιστεί από το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου και ελλοχεύουν σε καταστάσεις συρράξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί ο χώρος των Βαλκανίων και συγκεκριµένα αυτό της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, που δείχνει την αναγκαιότητα για συνεχή συµµαχική συσπείρωση 

και διατήρηση µιας αποτελεσµατικής στρατιωτικής δυνατότητας, ικανής να 

αντιµετωπίσει ένα ευρύ φάσµα αντιπαλοτήτων.45  

  Οι προκλήσεις ασφαλείας και άµυνας που αντιµετωπίζουν σήµερα τα 

Κ-Μ της ΕΕ είναι οι εξής:46 

• Τροµοκρατία/ Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός 

• ∆ια-πολιτισµικές/ δια-θρησκευτικές ασυµβατότητες 

• Μονοµερής δράση ΗΠΑ/ Νέο-συντηρητισµός 

                                            
45 NATO Handbook, 2001 

46 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 

2009, σ. 267. 
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• ∆ιασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής (WMD) µε έµφαση σε είδη 

και τεχνολογίες διπλής χρήσης και τις λαθραίες πωλήσεις οπλικών 

συστηµάτων 

• Ανταγωνισµός στο οικονοµικο-εµπορικό πεδίο (∆ΟΕ/ WTO) 

• Ανάδειξη περιφερειακών δυνάµεων 

• Αστάθεια στη Μέση Ανατολή 

• Χώρες παρίες (rogue states) 

• Περιβαλλοντολογικά ζητήµατα 

• Οργανωµένο έγκληµα 

• Παράνοµη µετανάστευση 

• Ασύµµετρη ανάπτυξη (Πρώτος – Τρίτος Κόσµος) 

• ∆ιευρυµένα κοινωνικά προβλήµατα, ανάπτυξη και απασχόληση 

  Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ο χωροταξικός προσδιορισµός των 

απειλών, διότι τα Κ-Μ δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες απειλές µε την ίδια ένταση. Η 

χωροταξία των απειλών δεν αποτελεί κοινό γνώρισµα για το σύνολο των Κ-Μ της 

ΕΕ. Η ανοµοιογένεια και το εύρος απειλών που αντιµετωπίζουν τα Κ-Μ συντελεί 

στην ανεπαρκή αλληλεγγύη, ενώ η εκτεταµένη εδαφική βάση της ΕΕ µετά τις 

συνεχείς διευρύνσεις πολλαπλασιάζει το πρόβληµα. Ταυτόχρονα µε αυτό, δεν έχει 

προβλεφθεί η αντιµετώπιση της αντιπαλότητας µεταξύ κρατών που είναι µέλη του 

ΝΑΤΟ. 

  Ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, που έχουν καταστεί το 

κέντρο του κόσµου, ο χώρος όπου αναπτύχθηκαν οι µεγαλύτεροι πολιτισµοί και 

θρησκείες και οι σηµαντικότερες αυτοκρατορίες, παράλληλα όµως και το θέατρο 

µεγάλων συγκρούσεων η ΕΕ οφείλει να επιδείξει µεγάλη προσοχή. Τα Βαλκάνια 

βρίσκονται στο κέντρο ενός σχετικά ασταθούς περιφερειακού πλαισίου, που 

διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη µορφή του στρατηγικού περιβάλλοντος 

ολόκληρης της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής και ευρύτερα. 
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Επιπλέον, το περιβάλλον αυτό επηρεάζεται από τις πολιτικές, τις φιλοδοξίες και τα 

συµφέροντα των µεγάλων παγκόσµιων παικτών που, µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, είναι παρόντες στην περιοχή. 

  Κατ΄ επέκταση, το Αιγαίο, κάτι που αφορά άµεσα την Ελλάδα, 

αποτέλεσε από τα αρχαία χρόνια κέντρο ανάπτυξης πολιτισµών αλλά και 

συνδετικό κρίκο µεταξύ δύο ηπείρων – Ευρώπης και Ασίας – και δύο θαλασσών – 

Μεσογείου και Ευξείνου Πόντου. Το πολυνησιακό περιβάλλον του Αιγαίου – 

µοναδικό στην µεσογειακή λεκάνη – διαµορφώνει ένα ξεχωριστό γεωστρατηγικό 

σκηνικό που είτε εξυπηρετεί, είτε αποκόπτει άξονες στρατηγικής επιρροής. 

Παράλληλα όµως παρέχει εύκολη πρόσβαση στην παράνοµη µετανάστευση από 

την Ασία προς την Ευρώπη, γεγονός που δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα στην 

Ελλάδα. 

  Από το Αιγαίο διέρχονται δύο κύριοι άξονες: εκείνος που συνδέει την 

Κεντρική Ευρώπη µε τη Μεσόγειο και την Αφρική ή τη Μέση Ανατολή, διερχόµενος 

δια των Βαλκανίων και του λιµένα της Θεσσαλονίκης, και εκείνος που συνδέει τον 

Εύξεινο Πόντο µε την ίδια περιοχή, διερχόµενος διά των Στενών Βοσπόρου-

∆αρδανελλίων. Συνεπώς, το Αιγαίο και η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 

ελέγχουν εκ των πραγµάτων κύριες εµπορικές οδούς, και κυρίως την διακίνηση 

της ενέργειας από τους χώρους παραγωγής της – που κατά βάση βρίσκονται στην 

Ανατολή – προς τους τόπους κατανάλωσης που βρίσκονται στη ∆ύση (Ευρώπη 

και Βόρεια Αµερική). Εκείνο όµως που αναµένεται να έχει µεγάλο ενδιαφέρον στο 

µέλλον, είναι η κατασκευή µεγάλου δικτύου αγωγών πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στις περιοχές που περιβάλλουν το Αιγαίο. Αγωγοί που θα κινούνται κυρίως 

από το τουρκικό έδαφος και τον Εύξεινο προς τα Βαλκάνια και εκείθεν προς 

Κεντρική Ευρώπη, ή προς την Ελλάδα και εκείθεν, διά της Αλβανίας και της 

Αδριατικής, προς την Ιταλία. Αυτό είναι ακόµη ένα στοιχείο που πολλαπλασιάζει 

την στρατηγική σηµασία των Βαλκανίων και δικαιολογεί τις στρατηγικές βλέψεις 

των κυριοτέρων δρώντων της διεθνής πολιτικής.  

  Μετά την κατάρρευση του διπολικού συστήµατος, δηµιουργήθηκαν 

σοβαρά στρατηγικά και γεωπολιτικά κενά, που αποδυνάµωσαν τα στοιχεία 

περιφερειακής σταθερότητας. Το Βαλκανικό Ζήτηµα στους κόλπους της Ευρώπης, 

το οποίο ξεκίνησε µε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, κλιµακώθηκε µε την 
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εθνοκάθαρση που έλαβε χώρα στη Βοσνία και απέκτησε νέο χαρακτήρα µε την 

κρίση στο Κόσσοβο. Έπαψε σταδιακά να αποτελεί περιφερειακού χαρακτήρα 

σύγκρουση, εισερχόµενη σε µια διαδικασία του διεθνούς συστήµατος και των 

δυνάµεων που υφίστανται στο κέντρο του. Οι ανταγωνισµοί του συστήµατος, που 

κλιµάκωσαν τις κρίσεις σε Βοσνία και Κόσσοβο, οφείλονταν σε τρεις 

αντιπαραθέσεις: αυτή µεταξύ ΗΠΑ- Ευρώπης (παγκόσµιων συµφερόντων), αυτή 

µεταξύ Αγγλίας- Γαλλίας- Γερµανίας- Ρωσίας (ηπειρωτικό επίπεδο) κι αυτή σε 

επίπεδο διεθνούς δικαίου και οργανισµών. 

   Οι συνθήκες κατά την µεταψυχροπολεµική περίοδο έφεραν µαζί τους 

προσωρινά κι ευέλικτα πεδία συµβιβασµού, τα οποία προσαρµόζονται στις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες µε ορισµένες φυσικές συµµαχίες. Όσον αφορά τις 

φυσικές συµµαχικές σχέσεις, αξίζει να αναφερθεί η συµµαχία Σερβίας κι Ελλάδας, 

οι οποίες βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό σε συνεννόηση στις πολιτικές έναντι των 

Σκοπίων και της Αλβανίας. Καθώς κι εκείνη µεταξύ Βοσνίας, Αλβανίας και 

Τουρκίας, που έχουν συνδέσει τη µοίρα τους στην περιφερειακή βαρύτητα της 

Τουρκίας και διατηρούν αµφισβητούµενες σχέσεις τόσο µε Σερβία όσο και µε 

Ελλάδα.  

  ∆ύναται κανείς να κάνει λόγο για τρεις οµόκεντρους δακτυλίους 47 

στην περιοχή των Βαλκανίων µε κέντρο το Κόσσοβο: 

  α. Κόσσοβο (κατά συνέπεια τη Σερβία)- Αλβανία- Σκόπια. Σε 

αυτόν τον εσωτερικό δακτύλιο επικρατούν αντιπαραθέσεις από τη διάσπαση της 

αλβανικής εθνικής ταυτότητας. Το πιο ευαίσθητο σηµείο του δακτυλίου είναι οι 

σχέσεις Σκοπίων- Αλβανίας, καθώς οι Αλβανοί αποτελούν το ήµισυ του 

πληθυσµού του. Ένας λοιπόν ενδεχόµενος σερβο-ελληνικο-βουλγαρικός 

συνασπισµός θα έχει άµεσο αποτέλεσµα τη διάλυση των Σκοπίων και την 

κατάρρευση των σχέσεων της Τουρκίας µε τη Βοσνία και την Αλβανία. 

                                            
47 Αχµετ Νταβουντογλού,  Το Στρατηγικό Βάθος, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 480 
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  β. Ο δεύτερος δακτύλιος αποτελείται από Ελλάδα- Γιουγκοσλαβία 

(διευρυµένη Σερβία)- Βουλγαρία- Τουρκία- Βοσνία Ερζεγοβίνη. 

  γ. Ο τρίτος δακτύλιος καλύπτει χώρες  που είναι ικανές να 

επηρεάσουν τις ισορροπίες εντός των παραπάνω δύο εσωτερικών δακτυλίων. 

Αυτές είναι η Κροατία, η οποία είναι ικανή να επέµβει στη Βοσνία, η Ουγγαρία, 

ικανή να επέµβει στη Βοϊβοδίνα και η Ρουµανία, που λόγω γεωγραφικής θέσης 

είναι ικανή να επηρεάσει όλες τις ισορροπίες.  

  Ιδιαίτερη απειλή αποτελεί για την περιοχή των Βαλκανίων, και κατ’ 

επέκταση της Ευρώπης, η Τουρκία, η οποία έχει στη διάθεσή της δύο µέσα. Το 

πρώτο µέσο, επιπέδου διεθνούς συστήµατος, είναι το ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκει η 

Τουρκία. Η ανάληψη εκ µέρους της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή στα πλαίσια του 

ΝΑΤΟ την καθιστά ευάλωτη χώρα, η οποία αναλαµβάνει κινδύνους, ενώ ένας 

ρόλος που στρέφεται προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη την καθιστά 

δραστήρια και πιο ισχυρή έναντι της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο λόγος που 

αναλαµβάνει το ρίσκο. Ένα δεύτερο µέσο που χρησιµοποιεί η Τουρκία, πέραν του 

ρόλου σε επίπεδο διεθνούς συστήµατος στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, είναι η 

κατεχόµενη θέση στα πλαίσια της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, η οποία δύναται να 

θεωρηθεί και ως µη εντασσόµενη απολύτως στο επίπεδο του διεθνούς 

συστήµατος.  

  Η ανάµειξη της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, εκτός από τον εµφανή κίνδυνο 

που περιέχει για την περιοχή των Βαλκανίων, µε την προάσπιση της θρησκευτικής 

– πολιτισµικής ταυτότητας που ταυτίζει Βόσνιους και Αλβανούς µε τον γεωγραφικό 

χώρο της Μικράς Ασίας, έχει ιδιαίτερη σηµασία από την άποψη της άσκησης 

διπλωµατικής πίεσης επί των δυνάµεων του διεθνούς συστήµατος. Από τη µία ο 

ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ και από την άλλη η Ισλαµική ∆ιάσκεψη διατηρούν το πρόβληµα 

στην περιοχή.  

  Η παράνοµη µετανάστευση και συγκεκριµένα η µαζική παράνοµη 

µετανάστευση αποτελεί ασύµµετρη απειλή. Το πρόβληµα της παράνοµης 

µετανάστευσης παρουσιάσθηκε στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα, 

όταν από χώρα εξαγωγής µεταναστών µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής και 

µάλιστα κατά τρόπο αιφνίδιο. Οι αδυναµίες της Ευρώπης  να προσφέρουν µια 
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στοιχειώδη, οργανωµένη και συνεχή διαδικασία κοινωνικής ένταξης, και 

προστασίας στους οικονοµικούς µετανάστες σε συνδυασµό µε την τραγική ένταση 

των αναγκών τους, επιτρέπουν σε µια µικρή µειονότητα του οργανωµένου 

εγκλήµατος στην κοινωνία των µεταναστών, να αναλαµβάνει ρόλους παράνοµους 

µεγιστοποιώντας τα κέρδη της. 

  Η σχετικά µέχρι πρόσφατα εύκολη διέλευση των συνόρων επέτρεπε 

σε οποιονδήποτε να εισέλθει στη χώρα µεταφέροντας τα όποια κοινωνικά 

προβλήµατα της κοινωνίας της χώρας του στη νέα του κοινωνία. Αυτή η νέα 

κοινωνία αποτελούσε µερικό υποσύνολο των Κ-Μ και που συνεχώς αυξανόταν 

δεχόµενη οποιοδήποτε άτοµο χωρίς ουσιαστικά µηχανισµούς αυτοάµυνας. Με 

αυτόν τον τρόπο το κόστος και οι κίνδυνοι της ευρωπαϊκής κοινωνίας από την 

παρουσία των λαθροµεταναστών πολλαπλασιάζονται και όχι άδικα. Η εισερχόµενη 

εγκληµατικότητα στιγµατίζει το σύνολο των µεταναστών δηµιουργώντας ένα κλίµα 

ανασφάλειας στους Ευρωπαίους πολίτες που µερικές φορές κινείται υπερβολικά 

αγγίζοντας ή ξεπερνώντας τα όρια της ξενοφοβίας ακόµη και του ρατσισµού. 

  Από την άλλη πλευρά, η συµβολή των παράνοµων µεταναστών στην 

Ευρώπη µε την αθρόα προσφορά φθηνού εργατικού δυναµικού είναι αναµφίβολα 

θετική και σε µερικές περιπτώσεις δραστηριοτήτων καθοριστική. Με την εργασία 

τους οι παράνοµοι µετανάστες  έχουν δώσει «ανάσες ζωής», αναζωογόνησαν 

τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας οι οποίοι κινδύνευαν από την 

νάρκωση που βρισκόταν µε αφανισµό. Η διχοτοµική αντιµετώπιση του ζητήµατος 

των λαθροµεταναστών αποκλειστικής ως αποτροπή ή αποκλειστικά ως µέριµνα 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών είναι ανεπαρκής, διότι αγνοεί την άλλη 

πλευρά του θέµατος. Ο ενδιάµεσος ρεαλιστικός δρόµος είναι µια πολιτική που θα 

λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, ασκώντας 

τη διακριτική ευχέρεια αποδοχής νέων µεταναστών µε βάση ορισµένους γενικούς 

κανόνες. 

  Σαν συνισταµένη το πρόβληµα των λαθροµεταναστών στην Ελλάδα 

είναι αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο βασικών συνιστωσών παραγόντων, των 

ενδογενών και εξωγενών. 

  Μια µακρόχρονη κρίση έλλειψης εθνικής πολιτιστικής στρατηγικής και 

πολιτιστικής συνείδησης, πολυποίκιλες επιβιώσεις του Εµφυλίου, πολιτική, 
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κοινωνική οικονοµική υπανάπτυξη, ανυπαρξία υπεύθυνης αξιοκρατικής 

ανεξάρτητης δηµόσιας διοίκησης και αδυναµία χάραξης εθνικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής µε υπεύθυνη προγραµµατισµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, 

αποτελούν µέρος του πλέγµατος των ενδογενών αιτιών και αδυναµιών 

αντιµετώπισης του προβλήµατος των λαθροµεταναστών. 

  Ως εξωγενείς παράγοντες σκιαγραφούνται οι γεωπολιτικές 

αντιπαραθέσεις στα Βαλκάνια η οικονοµική κρίση στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και στο σύνολο των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η εµφάνιση 

τροµοκρατικών οργανώσεων και ιδιαίτερα αυτών του ISIS, η αστάθεια στην 

περιοχή του Καυκάσου και όλοι µαζί συνθέτουν και αναπαράγουν τους 

συντελεστές που θα συντηρούν τη ροή των οικονοµικών λαθροµεταναστών στην  

Ελλάδα. 

  Το πρόβληµα είναι υπαρκτό. Και όσο παραµένει άλυτο µε 

στρουθοκαµηλικές τακτικές αντιµετώπισης τόσο αυξάνουν οι κίνδυνοι να 

δηµιουργήσει µια µη αναστρέψιµη αρνητική κατάσταση στην ελληνική κοινωνία 

που όταν ξαφνικά αποφασίζει να δει στο φως της πραγµατικότητας όλες τις 

διαστάσεις του, τότε αιφνιδιάζεται πανικοβάλλεται και αντιδρά µε τρόπους που στο 

µέλλον θα θεωρεί απλά κακούς ή άστοχους χειρισµούς. 

  Βασικοί στόχοι θα πρέπει να τεθούν: 

  α. Ο έλεγχος του µεταναστευτικού ρεύµατος. 

  β. Σαφείς προϋποθέσεις και διαδικασίες υποδοχής 

  γ. Πολιτικές αποθάρρυνσης της παράνοµης και όχι µόνο 

µετανάστευσης. 

  δ. ∆ιατήρηση του προσωρινού χαρακτήρα της µετανάστευσης. 

  ε. Αστυνόµευση και αποτροπή. 

  στ. ∆ηµιουργία κινήτρων παραµονής στη χώρα προέλευσης. 

  Η τελευταία δεκαετία του αιώνα αποτέλεσε ένα χρονικό γεωπολιτικό 

«κατώφλι» µε κύριο χαρακτηριστικό την έναρξη επαναδιάταξης σε στρατηγικό 
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επίπεδο, τόσο των µεγάλων δυνάµεων όσο και των επιδιώξεών τους. Η ανατροπή 

της στρατιωτικής ισορροπίας που επήλθε µετά την κατάρρευση του Συµφώνου της 

Βαρσοβίας, το ∆ιεθνές Σύστηµα κυριαρχείται από την µοναδική δύναµη των ΗΠΑ. 

Όσο οι χώρες της ΕΕ δεν αποφασίζουν να επιτύχουν την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, να κάνουν πράξη την ενιαία εξωτερική πολιτική και να 

αντιµετωπίσουν, ως ΕΕ τα αναφυόµενα στην περιοχή τους προβλήµατα, θα 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις ΗΠΑ.  

  Όσο θα αναπτύσσεται η αυτοτελής πολιτικο-στρατιωτική ισχύς της 

ΕΕ τόσο θα αυξάνει και η ευδιάκριτη διπλωµατία. Οι Ευρωπαίοι σε πολλά 

Ευρωπαϊκά ζητήµατα έχουν διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ. Το γεγονός όµως ότι 

δεν υπάρχει σήµερα τουλάχιστον µια και µόνο Ευρωπαϊκή άποψη και µία 

συγκροτηµένη Ευρωπαϊκή αµυντική ταυτότητα έναντι τόσο µιας αµερικανικής 

πολιτικής ασφαλείας, όσο και µιας συγκροτηµένης αµερικανικής µηχανής µε 

παγκόσµια εµβέλεια, προσφέρει την ικανότητα στην Ουάσιγκτον να διατηρεί τον 

αυτοτελή ρόλο της «Ευρωπαϊκής δύναµης» και να συνιστά αποφασιστικό 

παράγοντα του Ευρώ-ατλαντικού συνασπισµού. 

 2. Αποστολές – Επιχειρησιακές ∆υνατότητες ΕΕ 

  Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ κιόλας βασικός στόχος της ΕΕ ήταν 

η απαίτηση στρατιωτικών και µη στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε να είναι σε 

θέση να αναλαµβάνει επιχειρήσεις.48 Πρόθεση ήταν η απόκτηση δυνατοτήτων 

άµυνας και ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους – 

αποστολές που έχουν τεθεί στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ και καθορίζουν τη δράση της 

ΕΕ στα πεδία πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων. Οι αποστολές 

αυτές, όπως αναφέρθηκε, είναι γνωστές ως Αποστολές Πέτερσµπεργκ και 

αφορούν σε: 

  α. Ανθρωπιστικές αποστολές 

                                            
48 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα, 2012, 

σ. 248.  
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  β. Αποστολές διάσωσης 

  γ. Ειρηνευτικές αποστολές 

  δ. ∆ιαχείριση κρίσεων 

  Όσον αφορά στις στρατιωτικές δυνατότητες, η έλλειψη οργανωτικής 

δοµής δεν άφησε περιθώρια αυτοδύναµης αµυντικής ευρωπαϊκής παρουσίας, 

ενός αυτοδύναµου ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό οδήγησε στη θέσπιση ενός Σχεδίου 

∆ράσης επί των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων (European Capabilities Action Plan – 

ECAP), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν τον ∆εκέµβριο 

του 2001. Η διαδικασία του ECAP καθοδηγείται από τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας των ευρωπαϊκών αµυντικών 

προσπαθειών, την ες βάθος προσέγγιση της ευρωπαϊκής αµυντικής συνεργασίας 

βασισµένη στην εθελοντική εθνική συνεισφορά, στον συντονισµό µεταξύ των Κ-Μ, 

αλλά και µεταξύ αυτών και του ΝΑΤΟ και στην κοινή υποστήριξη µέσω διαφάνειας 

του ECAP. Σε επιχειρησιακό επίπεδο ο ευρωπαϊκός στρατός έχει τη µορφή 

οµάδας µάχης49 (Battle-group), µε τη διάρθρωση που φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 7 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                            
49 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 166. 
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∆ΟΜΗ BATTLEGROUP  

   

Μ/Κ ΤΑΓΜΑ ΠΖ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆Μ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΟΧΟΣ ∆ΚΣΗΣ 

∆ΥΟ Μ/Κ ΛΟΧΟΙ ΠΖ 

ΕΝΑΣ ΛΟΧΟΣ ΠΖ 

ΛΟΧΟΣ ∆Μ 

ΛΟΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤ.ΠΥΡΩΝ 

∆ΡΙΑ ΜΧ 

∆ΡΙΑ Α/Α ΑΜΥΝΑΣ 

∆ΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

∆ΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

∆ΡΙΑ Ε/Π 

ΛΟΧΟΣ ∆Μ 

∆ΡΙΑ ΥΓ 

∆ΡΙΑ 

ΣΤΡΑΤ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

   

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ∆Μ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΠΗΓΗ: Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αθήνα, 2010 

  Οι στρατιωτικές επιλογές που αναπτύχθηκαν για την ουσιαστικότερη 

και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των κρίσεων και την εκτέλεση των 

παραπάνω αποστολών ήταν η ανάπτυξη Συγκροτηµάτων Μάχης (Battle-groups) 

για τον στρατό ξηράς και ναυτικής και αεροπορικής δύναµης ταχείας αντίδρασης 

για το ναυτικό και την αεροπορία αντίστοιχα. Παράλληλα µε τα παραπάνω 

δηµιουργείται ένα Επιτελείο Πολιτικο-στρατιωτικής συµφωνίας (CIMIC), ένα 

Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), ένα Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ, ένας πυρήνας 
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της ΕΕ εντός του SHAPE και ενεργοποιείται σύνδεσµος του ΝΑΤΟ επίσης εντός 

Στρατιωτικού Επιτελείου. Η ΕΕ διαθέτει πέντε επιχειρησιακά στρατηγεία:50 

• Το γαλλικό στο Mont Valerien 

• Το βρετανικό στο Northwood 

• Το γερµανικό στο Βερολίνο 

• Το ιταλικό στη Ρώµη 

• Το ελληνικό στη Λάρισα 

  Σηµαντικό εδώ είναι να αναφερθεί και η αναβάθµιση στη διαδικασία 

λήψης στρατιωτικής απόφασης (NATO, 2013), µε το Συµβούλιο να δίνει την τελική 

έγκριση στη λογική του διακυβερνητισµού, όπως φαίνεται στο σχήµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 82. 
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       ΣΧΗΜΑ 8  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

∆ΚΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΕ 

         

1Η 

ΦΑΣΗ 

 ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

         

2Η 

ΦΑΣΗ 

   ΕΚ∆Ι∆ΕΙ 

Ο∆ΗΓΙΑ 

 ΖΗΤΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

  

  ΣΥΝΤΑΣΕΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ  

         

3Η 

ΦΑΣΗ 

   ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 

ΣΤΗ ΣΤΡ. 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΙΟ 

 ∆ΙΝΕΙ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙ

Σ 

  

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

Ο∆ΗΓΙΑ 

  

ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ 

  

ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

  

         

4Η 

ΦΑΣΗ 

ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Υ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΠΗΓΗ: ALLIED COMMAND OPERATIONS COMPREHENSIVE OPERATIONS PLANNING 

DIRECTIVE COPD. NATO, 2013 

  Οι µη στρατιωτικές επιλογές (civilian capabilities) διαφέρουν από τις 

στρατιωτικές στο ότι δε χρησιµοποιείται στρατιωτική βία, χωρίς αυτό να αναιρεί την 



- 53 - 

 

./. 

τυχόν στρατιωτική προστασία κατά την εκτέλεση αυτών. Ανάµεσα στις µη 

στρατιωτικές δυνατότητες είναι:51 

• Ανάπτυξη πλήρων οργάνων, µονάδων και µέσων µη στρατιωτικής 

διαχείρισης κρίσεων. 

• Εκτέλεση αποστολών µη στρατιωτικής φύσης σε διαφορετικά 

επίπεδα εµπλοκής ταυτοχρόνως. 

• Ετοιµότητα ανάπτυξης εντός µικρού χρονικού διαστήµατος από τον 

χρόνο έκδοσης της εντολής. 

• Συνεργασία µε τον στρατιωτικό τοµέα της ΕΠΑΑ. 

• Αύξηση της συνοχής της δράσης της ΕΕ. 

• Ανταπόκριση σε αιτήµατα διεθνών οργανισµών, κυρίως του ΟΗΕ. 

  Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από δικαστές, εισαγγελείς, 

αστυνοµικούς, ειδικούς φρουρούς συνόρων, προσωπικό σωφρονιστικού 

συστήµατος, ενώ δύνανται να συνδυαστούν και µε στρατιωτικές δράσεις στην 

περιοχή επιχειρήσεων. Όπως και στη στρατιωτική πτυχή της ΕΠΑΑ, έτσι και στη 

µη στρατιωτική υπάρχει ένα Σχέδιο ∆ράσης όµοιο µε αυτό του ECAP, το λεγόµενο 

Σχέδιο ∆ράσης για την απόκτηση µη στρατιωτικών δυνατοτήτων (Action Plan for 

Civilian Aspects of ESDP)52, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 

2004. 

  Οι µη στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ 

συνίσταται στη χρησιµοποίηση εκπαιδευµένων εµπειρογνωµόνων για αποστολές 

παρατήρησης και συµβουλευτικές σε επίπεδο διαχείρισης διοικητικής ή 

εκτελεστικής δοµής στις ενδιαφερόµενες χώρες και για τη δηµιουργία ταχέως 

                                            
51 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 85.  

52  Action Plan for Civilian Aspects of ESDP, European Council (17-18 June 
2004). 
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αναπτυσσόµενων αστυνοµικών στοιχείων (Rapidly Deployable Police Element – 

RDPE), όπως είναι οι αστυνοµικές δυνάµεις (Integrated Police Units – IPU και 

Formed Police Units – FPU), που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης εντός 30 ηµερών 

από τη στιγµή που ληφθεί η απόφαση από το Συµβούλιο για επέµβαση. 

Στοχεύουν στην κάλυψη κενών επιβολής του νόµου κατά την έναρξη επέµβασης 

σε περιοχή κρίσης. Οι δυνάµεις IPU είναι συνδεδεµένες µε στρατιωτική επέµβαση, 

ενώ οι δεύτερες FPU συνδέονται µε µη στρατιωτικές επεµβάσεις. 

 Στις επιχειρήσεις µε στρατιωτικά µέσα ανήκουν οι παρακάτω: 

  Eπιχείρηση στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη (ALTΗEA)53 

  Στη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης στις 28 Ιουνίου 2004, 

ελήφθη επίσηµη απόφαση από το ΝΑΤΟ, για τερµατισµό της SFOR (Stabilization 

Force) και την ανάληψη επιχείρησης υπό την ΕΕ, στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. 

To ΣΑ του ΟΗΕ ζήτησε τη συνέχιση της επιχείρησης  από την ΕΕ η  οποία  µετά 

την επιτυχή εκτέλεση επιχείρησης στην ΠΓ∆Μ αποφάσισε να αναλάβει µια 

µεγαλύτερη επιχείρηση ως διάδοχη του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ αποφάσισε την 12 Ιουλίου 

2004 στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΠΑΑ την ανάληψη της επιχείρησης µε την 

επονοµασία “ALTHEA”. Η επιχείρηση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες διευθετήσεις του «BERLIN PLUS» µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, ξεκίνησε 

στις 2 ∆εκεµβρίου  2004 και δεν έχει προσδιορισθεί η διάρκειά της. Aποστολή της 

επιχείρησης είναι να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη  µε τη 

στρατηγική καθοδήγηση της ΕΠΑΑ υπό την εξουσία του Συµβουλίου, για παροχή 

αποτροπής, συνεχούς συµµόρφωσης µε την ευθύνη της εκπλήρωσης των 

καθοριζοµένων στα παραρτήµατα 1Α και 2 του Γενικού Πλαισίου της Ειρηνευτικής 

Συµφωνίας του Dayton και να συνδράµει στη δηµιουργία σταθερού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, επ’ ωφελεία των 

προσπαθειών του Υψηλού Επιτετραµµένου του ΓΓ του ΟΗΕ.  

 

                                            
53 Αναλυτικά στοιχεία την ιστοσελίδα http://www.geetha.mil.gr/el/id=2898 
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  Eπιχείρηση στη Σοµαλία (ΕU NAVAL FORCE - EUNAVFOR  

ATALANTA) 54 

  Η επιχείρηση αυτή, είχε ως σκοπό την αποτροπή και καταστολή της 

πειρατείας στο κέρας της Αφρικής και την αντιµετώπιση της κρίσης της Σοµαλίας, 

η οποία αποτελεί την πρώτη ναυτική επιχείρηση υπό την εποπτεία της ΕΕ, κατά 

εφαρµογή αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ για την καταπολέµηση της πειρατείας. Η 

αποστολή αυτή αρχικά σχεδιάστηκε για ένα έτος (∆εκέµβριο 2008 έως ∆εκέµβριο 

του 2009) και στη συνέχεια ανανεώθηκε.  Αποστολή της επιχειρήσεως ATALANTA 

είναι: 

  α. Η συνοδεία και η προστασία των φορτίων των πλοίων 

µεταφοράς της επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, στον πληθυσµό  της Σοµαλίας. 

  β. Η προστασία «ευάλωτων εµπορικών πλοίων υψηλής 

επικινδυνότητας»,  από την πειρατική απειλή. 

  γ. Η αποτροπή, πρόληψη και καταστολή των πειρατικών 

ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Άντεν και των προσβάσεων της 

Σοµαλίας. 

  Η επιχείρηση διεξάγεται από µια ναυτική δύναµη (EU NAVFOR) 10 – 

13 πλοίων από διάφορες χώρες της ΕΕ, σύµφωνα µε τους κανόνες του ∆ιεθνούς 

∆ικαίου και µε την αντίστοιχη σχετική εσωτερική νοµοθεσία κάθε κράτους – µέλους 

της ΕΕ. Ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο επιλέχθηκε το Βρετανικό στρατηγείο του 

Νόρθγουντ, ενώ έχει εγκατασταθεί βάση ∆ιοικητικής Μερίµνης στο Τζιµπουτί, µε 

σκοπό τη µέγιστη εκµετάλλευση των εκεί υφιστάµενων υποδοµών. 

  Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της δύναµης µε την έναρξη της 

επιχείρησης, για το Α’ τετράµηνο του 2009 και παρέδωσε τη διοίκηση στην 

Ισπανία την 6 Απριλίου 2009. Η χώρα µας συµµετείχε στο παρελθόν από το 

∆εκέµβριο 2008 έως και το 2010 ανελλιπώς µε µέσα και προσωπικό. Το έτος 2011 

                                            
54 Αναλυτικά στοιχεία την ιστοσελίδα http://www.geetha.mil.gr/el/id=2904 

 



- 56 - 

 

./. 

συµµετείχε για ένα τρίµηνο και για το 2012 για ένα δίµηνο µε µία Φ/Γ ενώ το 2014  

µε µια Φ/Γ για διάρκεια τριών (3) µηνών.  

  Αποστολή στη Σοµαλία (European Training Mission -EUTM 

Somalia)   

  Στις 10 Απριλίου 2010, η ΕΕ ξεκίνησε τη στρατιωτική εκπαιδευτική 

αποστολή στη Σοµαλία, προκειµένου να συµβάλει στην ενίσχυση της Μεταβατικής 

Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης (ΜΟΚ) και τα  θεσµικά όργανα της χώρας. Η 

υποστήριξη αυτή είναι µέρος της συνολικής συµµετοχής της ΕΕ στη Σοµαλία έχει 

ως στόχο να υποστηρίξει τη σταθεροποίηση της χώρας και να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες του λαού της Σοµαλίας. Η συγκεκριµένη δράση  έχει ως βασική αποστολή 

να συµβάλλει στην εκπαίδευση των σοµαλικών δυνάµεων ασφαλείας. 55  

  Αποστολή στο Μάλι (European Training Mission Mali  - EU ΤΜ  

MALI) 

  Η προκύπτουσα πολιτική αστάθεια έχει επηρεάσει τη χώρα για 

αρκετές δεκαετίες και συνέβαλε στην ευπάθεια του κοινωνικού ιστού και των 

θεσµών της χώρας ιδίως του συστήµατος ασφαλείας της Στις 18 Φεβρουαρίου του 

2013, κατόπιν αιτήµατος των αρχών του Μάλι, και σύµφωνα µε τις διεθνείς 

αποφάσεις για το θέµα του ΣΑ των ΗΕ, η ΕΕ ξεκίνησε µια εκπαιδευτική αποστολή 

µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού των Ε∆ του Μάλι. Η αρχική εντολή της 

αποστολής ίσχυε για χρονική περίοδο 15 µηνών έως το Μάιο 2014 και 

παρατάθηκε µέχρι το 2016.56 

 Eπιχείρηση στη ΚΑ∆ (Κεντρο-Αφρικανική ∆ηµοκρατία )  (EUFOR 
RCA) 

  Σε εφαρµογή του ψηφίσµατος 2127 του Συµβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ της 5 ∆εκεµβρίου 2013, το Συµβούλιο της ΕΕ την 15 Ιανουαρίου 2014, 

καθόρισε το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕ/EL EU QHQ), ως 

Επιχειρησιακό Στρατηγείο της Επιχείρησης ΚΠΑΑ της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική 
                                            

55 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION EUTM SOMALIA   

56 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION EUTM MALI   
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∆ηµοκρατία για την εκτέλεση της επιχείρησης EUFOR RCA. Σκοπός της 

επιχείρησης  η οποία τερµατίστηκε επιτυχώς στις 23 Μαρτίου 2015, ήταν η 

επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή της πρωτεύουσας Bangui, 

έως ότου αναπτυχθεί και αναλάβει η αποστολή των Ηνωµένων Εθνών. 57 

 

 

 

 

 

                                            
57 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION EUFOR RCA 
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Στις επιχειρήσεις µε µη στρατιωτικά µέσα ανήκουν οι παρακάτω:               

Aποστολή στο Κόσσοβο (ΕU rule of law mission - EULEX KOSOVO)  
  To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο στις 14 ∆εκεµβρίου 2007, αποφάσισε την 

ανάπτυξη της επιχείρησης στο Κοσσυφοπέδιο, µε σκοπό να βοηθηθούν οι 

αδύναµοι τοπικοί κρατικοί θεσµοί, οι δικαστικές αρχές και οι υπηρεσίες επιβολής 

του νόµου. Η επιχείρηση αυτή είναι η µεγαλύτερη σε εξέλιξη µη στρατιωτική 

αποστολή της ΕΕ στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, µε την ανάπτυξη 3.000 περίπου ατόµων 

εκ των οποίων 1.000 είναι ντόπιοι. 58 

  Aστυνοµική Αποστολή στο Αφγανιστάν (EU Police Mission - 

EUPOL Afghanistan) 

  Τον Ιούνιο του 2007 η ΕΕ ανέπτυξε την αστυνοµική αποστολή στο 

Αφγανιστάν, για διάστηµα τριών χρόνων µε σκοπό την εγκαθίδρυση 

αποτελεσµατικών θεσµών αστυνόµευσης σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα. Η 

αποστολή βασίστηκε σε  προσπάθειες του γερµανικού γραφείου αστυνοµικών 

προγραµµάτων καθώς και άλλων διεθνών δράσεων της αστυνοµίας.59 

 Αποστολή στη Γεωργία  (EU MONITORING MISSION - EUΜΜ 

Georgia) 60 

  Μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Γεωργία - Ν. Οσετία το 

Σεπτέµβριο του 2008, η ΕΕ αποφάσισε την ανάπτυξη 200 περίπου παρατηρητών. 

Η επιχείρηση άρχισε την 1 Οκτωβρίου 2013 µε σκοπό την επιτήρηση εφαρµογής 

των συµφωνηθέντων, την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης και την εδραίωση της 

σταθερότητας στην περιοχή. Η συµµετοχή της χώρας µας τερµατίστηκε το 

Σεπτέµβριο του 2011. 

                                            
58 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 190. 

59 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 190. 

60 Λοιπά στοιχεία στην ιστοσελίδα http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2750 
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  Αποστολή στη Κέρας της Αφρικής  (EUCAP Nestor – Horn of 

Africa) 

  Σκοπός της αποστολής αυτής είναι η ανάπτυξη των τοπικών 

ναυτικών δυνατοτήτων των χωρών στο Κέρας της Αφρικής και το ∆υτικό Ινδικό 

ωκεανό. Η δράση αυτή συµπληρώνει τις άλλες δράσεις της ΕΕ στην περιοχή και 

εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο  µε απώτερο σκοπό την 

καταπολέµηση της πειρατείας.61 

  Αποστολή στη Λιβύη  (ΕU Border Assistanse Mission in Libya - 

EUΒΑΜ  Libya) 

  Σκοπός  της αποστολής ήταν η παροχή συµβουλών διαχείρισης των 

συνόρων και της ασφάλειας της χώρας µε την παροχή κατάρτισης και τεχνικής 

βοήθειας προς τη νέα τελωνειακή και συνοριακή αστυνοµία. Η ΕUBAM 

σχεδιάστηκε ανεξάρτητα από τις στρατιωτικές αποστολές και αποτελεί µια καθαρά 

τεχνική αποστολή µέσω παροχής συµβουλών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης µε 

σκοπό την ενίσχυση των συνοριακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

και τις βέλτιστες  πρακτικές.62   

  Αποστολή στα Παλαιστινιακά εδάφη (∆υτική Όχθη) (ΕU Police 

Co-ordinating Office for Palestinian Police Support  - EUPOL COPPS)  

  Στις 14 Νοεµβρίου 2005 το Συµβούλιο αποφάσισε την εγκατάσταση 

µιας αποστολής της ΕΕ στα Παλαιστινιακά εδάφη στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ µε σκοπό  

την υποστήριξη της δηµιουργίας επαρκών αστυνοµικών θεσµών ενός µελλοντικού 

παλαιστινιακού κράτους. Η επιχείρηση άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2006 µε αρχική 

διάρκεια τριών ετών ενώ στα τέλη του 2008 αποφασίσθηκε η επέκταση της  

 

                                            
61 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION EUCAP 

62 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION EUBAM 
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µέχρι το 2010.63  

 Συγκεντρωτικά οι αποστολές όπου έχει λάβει µέρος η ΕΕ εµφαίνονται στο 

παρακάτω σχήµα: 

        ΣΧΗΜΑ 9 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

CONCORDIA ΠΓ∆Μ Μαρ 2003  

ARTEMIS ΚΟΝΓΚΟ (DRC) Ιουλ 2003  

ALTHEA ΒΣΝΙΑ & 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

∆εκ 2004  

EUFOR DRC ΚΟΝΓΚΟ Ιουν 2006  

EUFOR 

CHAD/RCA 

ΤΣΑΝΤ / ∆ΗΜ. 

ΚΕΝΤΡ. ΑΦΡΙΚΗΣ 

Ιαν 2008  

ATALANTA ΣΟΜΑΛΙΑ 

(ΙΝ∆ΙΚΟΣ) 

∆εκ 2008  

 

ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

EUPM Β - Ε Ιαν 2003  

                                            
63 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 188. 
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EUPOL PROXIMA ΠΓ∆Μ ∆εκ 2003  

EUPAT ΠΓ∆Μ ∆εκ 2005  

EUJUST THEMIS ΓΕΩΡΓΙΑ Ιουλ 2004  

EUJUST LEX ΙΡΑΚ Ιουλ 2005  

AMM ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ Σεπ 2005  

EUPOL 

KINSHASA 

ΚΟΝΓΚΟ  Απρ 2005  

EUPOL COPPS ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Ιαν 2006  

EUBAM RAFAH ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Νοε 2005  

EUBAM 

MOLDAVIA 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ – 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

∆εκ 2005  

EUPOL DRC ΚΟΝΓΚΟ Ιουλ 2007  

EUPOL 

AFGHANISTAN 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Ιουν 2007  

EULEX KOSOVO ΚΟΣΣΟΒΟ Φεβ 2008  

EUMM GEORGIA ΓΕΩΡΓΙΑ Οκτ 2008  

 

ΜΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

AMIS II ΣΟΥ∆ΑΝ Ιαν 2004  

EUSEC ΚΟΝΓΚΟ Ιουν 2005  

EUSSR ΓΟΥΪΝΕΑ - 

ΜΠΙΣΣΑΟΥ 

Φεβ 2008  

ΠΗΓΗ: Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, ΈΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αθήνα, 2010 
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 3. Ευρωπαϊκός Αµυντικός Οργανισµός (EDA) 

  Η υποστήριξη της Κοινής Αµυντικής Πολιτικής της ΕΕ αποτελεί 

στρατηγική επιλογή που περιγράφεται στη ΣΕΕ64 και απαιτεί τη συνεργασία 

µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ένωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για εναρµόνιση της 

αµυντικής τεχνολογίας – βιοµηχανίας και των στρατιωτικών απαιτήσεων της ΕΕ. Η 

ίδρυση του συγκεκριµένου οργανισµού στηρίχθηκε τόσο σε έκθεση της Επιτροπής 

του Μαρτίου 2003 για την Πολιτική Αµυντικών Εξοπλισµών, όσο και στα 

συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Στις 12 Ιουλίου 2004 το Συµβούλιο έλαβε την 

απόφαση 65 ίδρυσης του EDA, όπου καθορίστηκαν όλες οι λεπτοµέρειες 

οργάνωσης, αποστολής, λειτουργίας προϋπολογισµού, τυποποίησης εξοπλισµού 

και διαδικασιών, ενδοκοινοτικής διακίνησης στοιχείων αµυντικού εξοπλισµού, 

εφαρµογής κανόνων ανταγωνισµού, καθώς και κατάρτισης προγράµµατος 

έρευνας στον τοµέα της άµυνας.  

  Ο οργανισµός (EDA) επανδρώνεται και οργανώνεται από τον 

επικεφαλής του οργανισµού, που είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (Ύπατος Εκπρόσωπος ΚΕΠΠΑ και Υπουργοί Άµυνας Κ-Μ), 

το Επιτελείο και ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής. 

  Οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες του οργανισµού εκτελούνται από τις 

παρακάτω διευθύνσεις: 

• ∆ιεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας 

• ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας και Αγοράς 

• ∆ιεύθυνση ∆υνατοτήτων 

• ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών 

• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών – Οικονοµικών 

                                            
64 ΣΕΕ, Άρθρο 17, παρ. 1γ. 

 
65 Council Joint Action 2004/551/CFSP of 12 July 2005. 
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  Ο κύριος αντικειµενικός σκοπός του EDA είναι η υποστήριξη των Κ-

Μ στις προσπάθειές τους για βελτίωση των ευρωπαϊκών αµυντικών δυνατοτήτων 

τους στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. Επιµέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι66: 

  α. Ανάπτυξη αµυντικών δυνατοτήτων στο πεδίο της διαχείρισης 

κρίσεων µε εντοπισµό των µελλοντικών αναγκών της ΕΕ σε σχέση µε τις 

στρατιωτικές δυνατότητες, εκτίµηση των συνεισφορών δυνατοτήτων που 

παρέχονται από τα Κ-Μ µέσω της διαδικασίας του ECAP, και προαγωγή της 

εναρµόνισης των στρατιωτικών υλικών, εντοπισµό δραστηριοτήτων συνεργασίας 

στο επιχειρησιακό πεδίο και παροχή εκτιµήσεων επί των οικονοµικών 

προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τις προµήθειες. 

  β. Προαγωγή και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους 

εξοπλισµούς µε προτάσεις πολύπλευρων προγραµµάτων για την κάλυψη των 

απαιτήσεων της ΕΠΑΑ και προσπάθειες συντονισµού προγραµµάτων που 

υλοποιούνται από τα κράτη – µέλη και διαχείρισης εξειδικευµένων προγραµµάτων 

συνεργασίας. 

  γ. Καθορισµός και υλοποίηση πολιτικών και µέτρων που 

σκοπεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανικής και 

τεχνολογικής βάσης (EDITB). 

  δ. Υποστήριξη της δηµιουργίας, σε συντονισµό µε την Επιτροπή, 

µιας διεθνώς ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αµυντικού υλικού (European 

Defence Equipment Market – EDEM). 

  ε. Προώθηση της έρευνας, σε συντονισµό µε τις ερευνητικές 

δραστηριότητες της Κοινότητας, µε στόχο την ανταπόκριση στις µελλοντικές 

απαιτήσεις δυνατοτήτων στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας. 

  

                                            
66 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 88. 
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 4. Η Θέση της Ελλάδος στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ 

  H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν ένθερµος υποστηρικτής της ανάπτυξης 

µίας ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της ανάδειξης µιας ενιαίας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας στον ευαίσθητο αυτό τοµέα της άµυνας. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα µας 

υποστήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας, την ανάγκη ενίσχυσης 

της Ένωσης,  µε µία αξιόπιστη και ισχυρή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας, η οποία θα διαθέτει το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, την αναγκαία 

συνοχή και συνεκτικότητα, καθώς και τα επιχειρησιακά εκείνα εργαλεία και µέσα 

για την προώθηση της, στην διεθνή σκηνή.  

  Η χώρα µας, µε πνεύµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεργασίας, 

συµµετέχει στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και 

συµβάλλει δηµιουργικά στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, 

ιδιαίτερα σε περιοχές του γεωγραφικού της περίγυρου, µε στόχο την αντιµετώπιση 

των υφισταµένων εστιών συγκρούσεων, την εµπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας, 

την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την δηµιουργία συνθηκών βιώσιµης 

κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης µέσα σε ένα σταθερό περιφερειακό 

περιβάλλον ασφάλειας.67 

  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ είχε αναµφισβήτητα σοβαρές επιπτώσεις 

στο πεδίο της άµυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης. Η Ελλάδα αναπτύσσει µε 

τη συνθήκη αυτή κατάλληλες διπλωµατικές σχέσεις και ερείσµατα που ενισχύουν 

την  θέση της και επαυξάνουν τη δυνατότητα προώθησης των συµφερόντων της 

αποκτώντας ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι της Τουρκίας. Ωστόσο η προοπτική 

ανάπτυξης της αµυντικής συνεργασίας προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει,  

ευκαιρίες ενίσχυσης  και όχι εγγύησης της άµυνας της χώρας.  

  Τα µηνύµατα ωστόσο από το ευρωπαϊκό µέτωπο, που συνδεόταν µε 

τη συµµετοχή της Ελλάδας στη ∆ΕΕ ήταν σαφή και δυσάρεστα σε σχέση µε τις 

προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, καθώς µέσω του άρθρου 5 της ∆ιακήρυξης 

του Petersberg τον Ιούνιο του 1992, η ∆ΕΕ, καθιστούσε σαφές προς την ελληνική 

πλευρά ότι δεν ήταν διατιθεµένη να εµπλακεί σε ενδεχόµενη σύγκρουση µεταξύ 
                                            

67 Ελληνική ∆ηµοκρατία : Υπουργείο Εξωτερικών, 2015 
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ενός µέλους της (Ελλάδα) και ενός µέλους του ΝΑΤΟ (Τουρκία). Μια απόφαση 

που αξιολογήθηκε από την ελληνική πλευρά, στην καλύτερη περίπτωση ως 

αµφιλεγόµενη και επώδυνη και στην χειρότερη ως ιδιαίτερα επιθετική έναντι ενός 

κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πάντως, παρά την αντιµετώπιση 

αυτή η χώρα µας εκτιµάται ότι δεν θα είχε περισσότερα οφέλη εάν παρέµεινε εκτός 

∆ΕΕ, η οποία αποτελούσε πλέον φορέα υλοποίησης της ΚΕΠΠΑ  µε την 

υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ. 

  Στη συνέχεια η διµερής κρίση στα Ίµια τον Ιανουάριο του 1996 

κατέδειξε µε ιδιαίτερα έντονο τρόπο όχι µόνο τον εξαιρετικά περιορισµένο ρόλο 

που µπορεί να παίξει το ΝΑΤΟ στη διαχείριση µιας ελληνοτουρκικής κρίσης, 

µεταξύ δηλαδή δύο µελών της, αλλά και την απουσία τόσο της ΕΕ και του 

αµυντικού της τότε βραχίονα να λειτουργήσει είτε ως αξιόπιστος µεσολαβητής, είτε 

σε µεγαλύτερο βαθµό ως εγγυητής των ελληνικών συνόρων. Είναι χαρακτηριστικό 

πως οι συζητήσεις και οι διαπραγµατεύσεις των δύο µερών, έγιναν τελικά έχοντας 

ως κύριο συνοµιλητή τις ΗΠΑ, µε την ΕΕ να µη συµµετέχει στην διαδικασία 

αποκλιµάκωσης της κρίσης. Το αποτέλεσµα ήταν να καταβληθεί για µια ακόµη 

φορά ιδιαίτερη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς κατά την ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη του Άµστερνταµ το 1996 προκειµένου να συµπεριληφθεί  «ρήτρα 

αλληλεγγύης και εγγύησης των εξωτερικών συνόρων», αίτηµα το οποίο 

απορρίφθηκε από τη ∆ΕΕ.  

  Επιπλέον από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα  

προσπαθεί να πετύχει δύο σηµαντικούς στόχους. Έναν άµεσο που αφορούσε 

στην ανατροπή της υφιστάµενης υπέρ της Τουρκίας ανισορροπίας δυνάµεων στο 

Αιγαίο και έναν µεσοπρόθεσµο που αφορούσε στην ικανότητα της Ελλάδας να 

υπερβεί τις συνέπειες της ακολουθούµενης κούρσας των εξοπλισµών µε τρόπο 

που δεν θα πλήττει την όποια προσπάθεια οικονοµικής της σύγκλισης µε τους 

άλλους εταίρους στην ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα άρχισε να υιοθετεί µια 

διαφορετική πολιτική και να επιδιώκει την προώθηση των συµφερόντων της µε ένα 

διαφορετικό τρόπο από αυτό του παρελθόντος. Η µεταµόρφωση αυτή της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής οδήγησε σε στροφή 180 µοιρών, συναινώντας 



- 66 - 

 

./. 

στην απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην  Τουρκία, στη σύνοδο του 

Ελσίνκι. 68 

  Με τις ελληνικές προσδοκίες στο πλαίσιο της Ένωσης να 

παραµένουν υψηλές, παρατηρούµε µια αισθητή γεφύρωση του χάσµατος 

προσδοκιών και πραγµατικότητας, αµέσως µετά τη γαλλο-βρετανική συνάντηση 

στο St. Malo το 1998 και ακόµα περισσότερο τον ∆εκέµβριο του 1999, στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι. Είναι τότε που οι δυναµικές  αποφάσεις της 

ΕΕ να δροµολογήσει µε συγκεκριµένες θεσµικές πρωτοβουλίες την ανάληψη 

αυτόνοµης ευρωπαϊκής δράσης, στην περίπτωση που το ΝΑΤΟ δεν επιθυµεί να 

εµπλακεί, προσλαµβάνονται από την Ελλάδα ως εξαιρετικά ελπιδοφόρα µηνύµατα 

στη κατεύθυνση ικανοποίησης των ελληνικών προσδοκιών. 

  Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το ∆εκέµβριο του 1999 η 

Ελλάδα διείδε ένα παράθυρο ευκαιρίας, προκειµένου να ενισχυθεί και να 

συµπληρωθεί η προσπάθεια εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής, αυτή τη φορά 

σε επίπεδο εξωτερικής εξισορρόπησης από τη διπλωµατία. Στο Ελσίνκι η ΕΕ 

ανέδειξε τη σύνδεση ανάµεσα στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, µε την 

επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο και  την ένταξη της Κύπρου 

στη ΕΕ, καθώς διαχώρισε τη µελλοντική ένταξη της Κύπρου από την επίλυση του 

πολιτικού της προβλήµατος. Με τον τρόπο αυτό, τόσο το Κυπριακό όσο και οι 

ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο κοινοτικοποιήθηκαν, αλλά και συνδέθηκαν 

µε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.  

  Πραγµατικά, τόσο µε τις αποφάσεις στο Ελσίνκι όσο και µέσω της 

εταιρικής σχέσης ΕΕ- Τουρκίας που ακολούθησε, η ελληνική αποτρεπτική 

ικανότητα που µέχρι τότε εξαντλείται στην εξοπλιστική προσπάθεια της Ελλάδας, 

ενισχύθηκε από τη διπλωµατική δυνατότητα της ελληνικής πλευράς να πετύχει 

                                            
68 Παναγιώτης Τσάκωνας Θάνος Ντόκος, Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής και 
Χειρισµού Κρίσεων, Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σ. 37. 
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ένταξη της Τουρκίας σε ένα νέο πλαίσιο όπου η συµπεριφορά της θα 

παρακολουθείται, θα αξιολογείται και θα κρίνεται .69   

  Τον Οκτώβριο του 2000 στα  πλαίσια µιας Νατοϊκής άσκησης 

ορισµένες από τις ελληνοτουρκικές διαφορές για ζητήµατα κυριαρχίας στο Αιγαίο 

έρχονται στην επιφάνεια και η ελληνική πλευρά ζητά από την ΕΕ να πάρει θέση, 

καθώς το πρόβληµα προέρχεται από µια χώρα η οποία µερικούς µήνες πριν είχε 

αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας. Η ΕΕ απαντά, µέσω 

του προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Άµυνας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ότι δεν ασχολείται µε τέτοιου είδους ζητήµατα.  

  Οι ελληνικές προσδοκίες για την ανάπτυξη ενιαίας αµυντικής 

ταυτότητας, φαίνεται να ξαναζωντανεύουν  και πάλι καθώς η ΕΕ µετά τη ∆ιάσκεψη 

∆έσµευσης ∆υνατοτήτων  το Νοέµβριο του 2000 και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη 

Νίκαια το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους, δείχνει να θέλει να προχωρήσει δυναµικά στη 

δηµιουργία ενός αυτόνοµου ευρωπαϊκού συστήµατος ασφάλειας και άµυνας.  

  Το 2001 γίνεται προσπάθεια να µην υπάρξει εµπλοκή στη διαδικασία 

που αφορά στη σχέση που θα πρέπει να έχει η ΕΠΑΑ µε το ΝΑΤΟ (το λεγόµενο 

Berlin-plus) και γίνονται ενέργειες (κυρίως από τις ΗΠΑ και τη  Μ. Βρετανία) να 

κατευναστούν οι τουρκικές ανησυχίες µέσω γραπτών διαβεβαιώσεων ότι δεν 

µπορεί η ΕΠΑΑ να χρησιµοποιηθεί από την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας. 

∆υστυχώς το προτεινόµενο σχέδιο εξόδου από το αδιέξοδο ενώ προσφέρει στις 

τουρκικές ανησυχίες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις όσον αφορά στην Ελλάδα, δεν 

προσφέρει ανάλογες διαβεβαιώσεις και στην Ελλάδα όσον αφορά στην Τουρκία.  

  Το σχέδιο εν τέλει απορρίφθηκε και ο τελικός συµβιβασµός επήλθε  

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος του 2002), όπου 

αποφασίστηκε η εξαίρεση της Μάλτας και της Κύπρου από τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της ΕΕ που διεξάγονται µε µέσα του ΝΑΤΟ. Στο κείµενο των 

Συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, καθορίζεται η 

                                            
69 Παναγιώτης Τσάκωνας Θάνος Ντόκος, Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής και  

Χειρισµού Κρίσεων, Παπαζήση ,Αθήνα, 2004, σ. 40. 
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υποχρέωση των ευρωπαίων σύµµαχων, που δεν είναι µέλη της ΕΕ και 

συµµετέχουν σε επιχειρήσεις της, να σέβονται το κοινοτικό κεκτηµένο και τις αρχές 

του Χάρτη των ΗΕ, µε ρητή αναφορά στην αποχή από τη χρήση ή απειλή χρήσης 

βίας.70 Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ πέτυχε να ρυθµίσει τις σχέσεις της µε το ΝΑΤΟ, 

ανταποκρινόµενη στις ελληνικές και στις τουρκικές αιτιάσεις, τηρώντας µία 

πολιτική ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, για την Ελλάδα η συγκεκριµένη συµφωνία 

συνιστούσε ένα σοβαρό πλήγµα, καθώς επιτρεπόταν στην Τουρκία να λαµβάνει 

µέρος στις επιχειρήσεις της ΕΕ, ακυρώνοντας κάποια από τα οφέλη στα οποία 

αποσκοπούσε η ελληνική πλευρά και απέρρεαν από τη µη συµµετοχή της 

Τουρκίας στην ΚΠΑΑ, την ίδια στιγµή που η Κύπρος αποκλειόταν από αποστολές 

της ΕΕ µε µέσα του ΝΑΤΟ.71  

  Το αποτέλεσµα ήταν να διαψευσθούν για µια ακόµη φορά οι 

προσδοκίες της Ελλάδας, ότι τα εθνικά της συµφέροντα µπορούν να 

υποστηριχτούν στα πλαίσια  ενός µελλοντικού ευρωπαϊκού στρατιωτικού 

οργανισµού αλλά, κυρίως, διότι αναδεικνύεται το ενδεχόµενο το διαµορφούµενο 

ευρωπαϊκό σύστηµα ασφάλειας και άµυνας να αναπτυχθεί ακόµη και µε τρόπο 

που θα µπορούσε να θέσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα ενός κράτους µέλους σε 

κίνδυνο. 

  Τον Ιούλιο του 2002, οι επιστολές του Βέλγου Πρωθυπουργού, στο 

Γάλλο και Βρετανό οµόλογό του σχετικά µε τις αρχές που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζουν την αναπτυσσόµενη ΕΠΑΑ, θα δώσουν στην Ελλάδα εκ νέου 

µήνυµα ελπίδας. Και αυτό διότι θα τονίσουν την ανάγκη της ανάπτυξης του 

στοιχείου της αλληλεγγύης µεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ και  ακόµη περισσότερο, διότι 

θα προτείνουν η αναφορά σε αµοιβαία και συλλογική εγγύηση ασφάλειας να 

ενσωµατωθεί στη διαµορφούµενη τότε Συνταγµατική Συνθήκη. Όπως ήταν φυσικό 

                                            
70 www.consilium.europa.eu/el/european-council 

71 Σαραντάκη, Αντωνία - Μαρία. Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική:Η Περίπτωση 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας & Άµυνας (ΚΠΑΑ), 

www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/.../CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 

Μάρτιος 20, 2015). 
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η πρόταση αυτή ενίσχυσε την παραδοσιακή αντίληψη της Ελλάδας για την 

µετατροπή της ΕΕ, µέσω της αναπτυσσόµενης ΕΠΑΑ, σε προµηθευτή ασφάλειας.  

 Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2003, συντάχθηκε 

η  Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ). Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 21 Ιουνίου 2003 και τελικά 

εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του ιδίου έτους στις Βρυξέλες. Η ΕΣΑ αποτελεί όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, σηµαντικό θεσµικό πλαίσιο διαµόρφωσης της εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς αναφέρεται στις νέες απειλές που 

αντιµετωπίζει η Ένωση µετά το πέρας του ψυχρού πολέµου, προτείνει 

στρατηγικούς αντικειµενικούς σκοπούς  (επέκταση της ζώνης ασφαλείας, 

οικοδόµηση της ασφάλειας στον περίγυρο της και ενίσχυση της διεθνούς τάξης) 

και µελετά τις επιπτώσεις από την εφαρµογή της πολιτικής αυτής, οριοθετώντας 

τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης στον τοµέα της ασφάλειας. Έκτοτε, η ΕΣΑ 

αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς για την EΠΑΑ και σήµερα για την ΚΠΑΑ. 

  Πέραν της ΕΣΑ, κατά την Ελληνική Προεδρία του 2003, σηµειώθηκαν 

καθοριστικές εξελίξεις σε πολλές πτυχές της τότε ΕΠΑΑ καθώς αποφασίσθηκε η 

ανάπτυξη της πρώτης µη στρατιωτικής αποστολής (αστυνοµική αποστολή EUPM 

στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη) και της πρώτης στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ 

(CONCORDIA στην ΠΓ∆Μ). Επιπλέον οριστικοποιήθηκε το θεσµικό πλαίσιο για τις 

σχέσεις ΕΕ - ΝΑΤΟ, διεξήχθησαν τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε θέµατα 

ΚΠΑΑ και έγιναν σηµαντικά βήµατα για τη θέσπιση οργανισµού στον τοµέα της 

αµυντικής συνεργασίας και των εξοπλισµών (του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Άµυνας).72 

  Στο πλαίσιο της τελευταίας Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το Α΄ 

εξάµηνο 2014, η χώρα µας διοργάνωσε ορισµένες υποστηρικτικές δράσεις στον 

τοµέα της ΚΠΑΑ, όπως  άτυπες Συνόδους και συναντήσεις, ηµερίδες, σεµινάρια µε 

έµφαση σε θέµατα θαλάσσιας ασφάλειας και επιτήρησης, ενίσχυσης στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, κυβερνο-ασφάλειας και βιωσιµότητας της άµυνας. Σηµειώνεται ότι 

µετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η Προεδρία στα θέµατα ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ ασκείται 

                                            
72 http://www.mfa.gr/  
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από την Ύπατη Εκπρόσωπο και  συνεπώς, ο ρόλος των Προεδριών των κρατών-

µελών, στους συγκεκριµένους τοµείς, περιορίζεται στη διοργάνωση 

υποστηρικτικών δράσεων.73 

  Η Ελλάδα ανέκαθεν υποστηρίζει µία συνολική προσέγγιση στην 

αντιµετώπιση των κρίσεων σύµφωνα µε την οποία οι δύο πτυχές της ΚΠΑΑ 

(στρατιωτική και µη-στρατιωτική) θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα και 

ισόρροπα, µε συνεκτική χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ. Η 

συµβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και µη-

στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων είναι ουσιαστική και έχει 

κατατάξει τη χώρα µας µεταξύ των κυριοτέρων υποστηρικτών της ΚΠΑΑ. Η 

συνεισφορά µας αυτή σε καµιά περίπτωση δεν περιορίζει τις αµυντικές 

δυνατότητες της χώρας µας, αλλά αντίθετα συµβάλλει στην ενίσχυσή τους, 

προσδίδοντας προστιθέµενη αξία στις Ε∆ της χώρας. 74 

  Στο πλαίσιο της συνεισφοράς της  στην ανάπτυξη των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων της ΕΕ, η χώρα µας έχει διαθέσει το Στρατηγείο της Λάρισας 

(Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Επιχειρήσεων ΕΕ- ΕΣΕΕΕ) για τη διεξαγωγή αυτόνοµων  

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις το κάθε στρατηγείο της 

ΕΕ, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει δύο επιχειρήσεις ταυτόχρονα σε 

διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων.75 Το Στρατηγείο σε περίοδο µη κρίσης 

υπάγεται στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ, ενώ σε περίοδο κρίσης ορίζεται από το συµβούλιο της 

ΕΕ επιχειρησιακός διοικητής αυτού. Πέραν της συµµετοχής του στην  στρατιωτική 

άσκηση της ΕΕ «MILEX 2009», το Ελληνικό Στρατηγείο χρησιµοποιήθηκε ως 

Επιχειρησιακό Στρατηγείο (OHQ) της Στρατιωτικής Αποστολής της ΕΕ στην 

Κεντρο-Αφρικανική ∆ηµοκρατία (EUFOR RCA).  

                                            
73 Ελληνική ∆ηµοκρατία : Υπουργείο Εξωτερικών, 2015 

74 http://www.mfa.gr/ 

75 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010 
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  Επίσης, η Ελλάδα ηγείται, ως έθνος – πλαίσιο, του  πολυεθνικού 

Τακτικού Σχηµατισµού Μάχης (HELBROC Battlegroup) µε δυνατότητα ταχείας 

αντίδρασης, µε τη συµµετοχή της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της 

Ουκρανίας. Ο Σχηµατισµός Μάχης HELBROC είχε τεθεί σε ετοιµότητα κατά το Β’ 

εξάµηνο 2007, Α’ εξάµηνο 2009, το Β’ εξάµηνο 2011 και το Α΄ εξάµηνο 2014 (κατά 

τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας). Σηµειώνεται ότι, για τις επόµενες διαθέσεις, 

η χώρα µας έχει δηλώσει το Α’ εξάµηνο 2016, Α’ εξάµηνο 2018 καθώς και Α’ 

εξάµηνο 2020.76 

  Επιπλέον συµµετέχει στα πλαίσια του Global Approach on 

Deployability (GAD), που αποτελεί µια πρωτοβουλία του Συµβουλίου που 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2004, για την ανάπτυξη στρατηγικών εναέριων 

και θαλάσσιων µεταφορών. Για την υλοποίηση των στόχων της GAD, έχουν 

ιδρυθεί κέντρα συντονισµού των µεταφορών αυτών, ενώ έχουν συγκροτηθεί ειδικοί 

πυρήνες σχεδιασµού εντός των επιτελείων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ένα από τα δύο 

κέντρα συντονισµού είναι και το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών 

Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) της Αθήνας77, το οποίο ιδρύθηκε το 

2004 και λειτουργεί υπό το ΓΕΕΘΑ.78 

  Παράλληλα οργανώθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, τα λεγόµενα 

Συγκροτήµατα Μάχης- Βattlegroups, που είναι ο µικρότερος αυτάρκης 

επιχειρησιακός σχηµατισµός  που µπορεί να αναπτυχθεί στο πεδίο της µάχης, µε 

ικανότητα ταχείας ανάπτυξης , µε προσωπικό 1500-2200 αντρών. Έχουν 

ετοιµότητα ανάληψης αποστολής εντός 5-30  ηµερών από τη στιγµή της σχετικής 

απόφασης από το Συµβούλιο και διατήρησης στο θέατρο των επιχειρήσεων για 

διάστηµα 30 -120 ηµερών. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία 

                                            
76 http://www.mfa.gr/ 

77  Το άλλο είναι το Πολυεθνικό Κέντρο Συντονισµού Ευρώπης που ιδρύθηκε την 

1η Ιουλίου 2007. 

78 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 101. 
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συµµετέχουν στο πλαίσιο της Ισπανο-Ιταλικής Αµφίβιας ∆ύναµης (Spanish-Italian 

Amphibious Battlegroup -SIAF) η οποία αποτελεί ένα από τα εννέα πολυεθνικά 

Battlegroups, ενώ τέσσερα έχουν καθαρά εθνικό χαρακτήρα καθώς οργανώθηκαν 

από µονάδες µιας µόνο χώρας.79 

  Η ΕΕ αναλαµβάνει αποστολές εντός αλλά και εκτός του γεωγραφικού 

χώρου της, µε στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων 

και την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Η θεσµοθέτηση 

άλλωστε επιχειρησιακών σχηµατισµών όπως τα EU Battlegroups και η ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού (Εuropean Defence Agency-ΕDA) 

προσδίδουν αξιοπιστία και δύναµη στον επιχειρησιακό βραχίονα της ΕΕ, χωρίς 

ωστόσο ο υπόψη θεσµός να έχει τύχει ανάλογης εκµετάλλευσης µέχρι σήµερα.80  

  Παράλληλα για την ανάληψη επιχειρήσεων µη στρατιωτικής 

διαχείρισης κρίσεων συγκροτήθηκαν πολυεθνικές αστυνοµικές δυνάµεις οι οποίες 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Από το 2003 που αποφασίσθηκε η πρώτη 

µη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων (αστυνοµική 

αποστολή EUPM στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη), η δραστηριότητα της ΕΕ στον τοµέα 

των επιχειρήσεων µε στρατιωτικά ή µη στρατιωτικά µέσα διευρύνεται συνεχώς. Η 

πλειοψηφία των αποστολών είναι µη στρατιωτικού χαρακτήρα, κυρίως 

αστυνοµικές. Συνολικά από το 2003 µέχρι και σήµερα έχουν αναπτυχθεί 32 

αποστολές στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μ. Ανατολή και την Ασία.   

 

  

 

 

                                            
79 Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Έκφραση πολιτισµού, Αθήνα, 

2010, σ. 162. 

80 ΥΠΕΘΑ, Λευκή Βίβλος, ΤΥΕΣ,  Αθήνα, 2014. 
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 «Η πραγµατική αιτία του πολέµου, ήταν το γεγονός 

 ότι η δύναµη των Αθηναίων γινόταν όλο και πιο µεγάλη, 

 πράγµα που φόβισε τους Λακεδαιµόνιους…»  (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ε89) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ '∆': ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΑ 

 1. Ανεπάρκειες της ΕΠΑΑ 

  Η ΕΕ αποτελεί µια ήπια δύναµη και θεµελιώνεται στο διεθνές πεδίο 

µέσω της εφαρµογής ήπιας ισχύος και κυρίως της οικονοµικής, η οποία πολλές 

φορές έχει αποτελέσµατα αντίστοιχα της εφαρµογής σκληρής ισχύος. Πιστεύεται 

ότι οι Ευρωπαίοι περίµεναν ότι την οικονοµική ενοποίηση θα ακολουθούσε µια εξ 

ολοκλήρου ενοποίηση των Κ-Μ, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατηγικής. 

∆υστυχώς όµως, παρά το βελτιωµένο πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση µε την ΕΠΣ, 

η ΚΕΠΠΑ έδειξε φαινόµενα θεσµικής και επιχειρησιακής παράλυσης. Την 

ανεπάρκεια και την έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά της ΕΕ κατέδειξαν οι 

διεθνείς κρίσεις µετά το τέλος του διπολισµού (Κουβέιτ-Συρία-Αφγανιστάν-Ιράκ-

Λίβανος-Λιβύη). 

  Η βασικότερη έλλειψη της ΕΠΑΑ είναι ότι στα ζητήµατα ασφάλειας 

και άµυνας η ΕΕ διατήρησε τον διακυβερνητικό χαρακτήρα. Σ’ αυτήν προστέθηκε η 

έλλειψη πολιτικής βούλησης, η επιχειρησιακή ανεπάρκεια της ΕΕ και ο 

επεκτατισµός των ΗΠΑ µέσω του ΝΑΤΟ. Ο περιθωριακός ρόλος της ΕΕ στο πεδίο 

της διεθνούς πολιτικής λόγω των παραπάνω αδυναµιών της σχετίζεται µε έξι 

θεµελιώδεις παραµέτρους, που αφορούν στην ανάλυση και διαµόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής 81  και συγκεκριµένα: 

  α. Ποιος χαράσσει την Εξωτερική Πολιτική. 

  β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας χάραξης της 

εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 

                                            
81 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 

2009, σ. 248. 
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  γ. Ποια ζητήµατα συνθέτουν την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής 

της ΕΕ. 

  δ. Ποιους µηχανισµούς διαθέτει η ΕΕ για να υλοποιήσει την κοινή 

εξωτερική πολιτική της. 

  ε. Ποιο το πλαίσιο εντός του οποίου χαράσσεται αυτή η πολιτική. 

  στ. Ποια είναι τα παραγόµενα αποτελέσµατα. 

  Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της Στρατηγικής εµπεριέχει τη 

στρατιωτική έννοια. ∆ε νοείται στρατηγικός σχεδιασµός χωρίς παράλληλη 

ανάπτυξη της στρατιωτικής (σκληρής) ισχύος. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης στον 

εν λόγω τοµέα εκφράζεται µε τη µη κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν από το Σχέδιο ∆ράσης επί των Ευρωπαϊκών ∆υνατοτήτων 

(ECAP).  

  Παράλληλα διαπιστώθηκαν πολλές ελλείψεις σε στρατιωτικές 

δυνατότητες. Πιο συγκεκριµένα η ΕΕ στερούνταν επιθετικών και µαχητικών 

ελικοπτέρων, προστασίας από ΡΒΧΠ όπλα (NBC – nuclear, biological and 

chemical), µονάδων αναγνώρισης εξοπλισµένων µε µη επανδρωµένα εναέρια 

οχήµατα και µέσα αναγνώρισης και εντοπισµού στόχων (UAV/STA – unmanned 

aerial vehicle/ surveillance and target acquisition) και υγειονοµικής υποστήριξης 

µάχης (role 3 protection). Επιπλέον, υπήρχαν ελλείψεις σε αεροπλανοφόρα, 

δυνάµεις ειδικών επιχειρήσεων, δυνάµεις καταστολής της εχθρικής αεράµυνας 

(SEAD), κατευθυνόµενα πυροµαχικά ασφαλείας, µη επανδρωµένα εναέρια 

οχήµατα (UAV) αναγνώρισης και µάχης, µέσα επικοινωνιών µάχης, επιχειρησιακά 

Στρατηγεία, στρατηγικές αεροµεταφορές και στρατηγικές θαλάσσιες µεταφορές 

(Roll-On/ Roll-Off). Τέλος, ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη η δυνατότητα 

ανεφοδιασµού αεροσκαφών στον αέρα (AAR: air to air refueling), έρευνας και 

διάσωσης µάχης (CSAR), συλλογής στρατηγικών πληροφοριών, έγκαιρης 

προειδοποίησης στρατηγικού επιπέδου, επιτήρησης και αναγνώρισης θεάτρου 

επιχειρήσεων και άµυνας έναντι τακτικών βαλλιστικών πυραύλων. 

  Την ίδια στιγµή τα ισχυρότερα Κ-Μ (ο ισχυρός Βορράς) προσπαθούν 

να επιβάλουν µονολιθική διάσταση του θεσµικού και νοηµατικού τρόπου 
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αντίληψης της ΚΕΠΠΑ, µε στόχο την περιθωριοποίηση των αδύναµων Κ-Μ του 

ανίσχυρου Νότου. Πρόκειται ουσιαστικά για µια θεσµική ηγεµονία, άλλωστε, ενώ 

φαίνεται λογική η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας προς κέρδος στρατηγικών 

πλεονεκτηµάτων, δεν είναι λογικό τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των στρατιωτικών, µέσω των ισχυρότερων Κ-Μ να 

καταστούν κτήµα όλων. Η λογική επιβάλλει όσο η έννοια του κράτους 

προσδιορίζεται από την εδαφική έννοια, τα Κ-Μ να λειτουργούν µε τη λογική της 

αυτοβοήθειας (SELF HELP). Με άλλα λόγια το ζήτηµα της υπέρβασης της 

κρατικής κυριαρχίας επηρεάζει περισσότερο τα ισχυρά κράτη, καθώς αυτά δεν 

είναι πρόθυµα να παράσχουν ενεργό αρωγή σε διεθνείς θεσµούς που περιορίζουν 

την εθνική κυριαρχία. 

  Το οντολογικό ερώτηµα που προκύπτει είναι πόσο κοινή µπορεί να 

είναι µια εξωτερική πολιτική και κατ’ επέκταση πόσο εφικτή είναι µια συν-αντίληψη 

της ΚΕΠΠΑ, όταν τα Κ-Μ της ΕΕ και ειδικά τα ισχυρότερα αντιµετωπίζουν τις 

απειλές ασφαλείας και άµυνας µε τη λογική της αυτοβοήθειας. Πόσο κοινή µπορεί 

να είναι η ΚΕΠΠΑ, όταν δε χαράσσεται µέσα από ενιαίο ολιστικό πλαίσιο κοινής 

αντιµετώπισης διληµµάτων ασφαλείας µε συναίνεση, αµεροληψία και κοινό 

προσδιορισµό στόχων και δράσεων; Παρά τις προσπάθειες, δεν επιτεύχθηκε η 

θεσµική και επιχειρησιακή σύνδεση υποσυστηµάτων ασφαλείας των Κ-Μ, 

προκειµένου να ενισχυθεί η συλλογικότητα. 

  Η διεθνής δράση και ο ρόλος της ΕΕ είναι εξαρτηµένες µεταβλητές, 

που εξαρτώνται από τις ανεξάρτητες, την ισχύ και τα µέσα της ΕΕ. Η ισχύς και τα 

µέσα εξαρτώνται µε τη σειρά τους από την ικανότητα συντονισµού δράσης των Κ-

Μ, καθώς και από το βαθµό συµβατότητας των επιµέρους εθνικών συµφερόντων. 

Εκ του αποτελέσµατος αποδεικνύεται ότι η ΕΕ, όπως όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, 

αποτελεί θεσµικό δηµιούργηµα των ισχυρών «παιχτών» της διεθνούς σκακιέρας, 

που αντανακλά συγκεκριµένες σκοπιµότητες και την άνιση κατανοµή ισχύος σε 

διεθνές επίπεδο. Για την ΕΕ οι ισχυροί «παίχτες» είναι ο ισχυρός Βορράς, που 

εκµεταλλεύεται τον «δαπανηρό» και ανίσχυρο «Νότο». Εποµένως, όχι µόνο δεν 

είναι αποτελεσµατική, αλλά δεν είναι και δηµοκρατική. Η µη δηµοκρατικότητα 

εστιάζεται στο γεγονός ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις παραδοσιακές 

λειτουργίες των διεθνών κυβερνητικών οργανισµών, δηλαδή αυτών της παροχής 
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υπηρεσιών, της δηµιουργίας νόρµας επικοινωνίας ως µέσο πιστοποίησης 

εφαρµογής κανόνων και διευθέτησης διαφορών. Εστιάζεται επίσης στην ύπαρξη 

ελλειµµατικής οργανωτικής δοµής, διαδικασίας λήψης απόφασης, απόδοσης 

ευθυνών και διαφάνειας. 

 2. ∆ιαφορές µεταξύ Κρατών – Μελών της ΕΕ 

  Η Ευρώπη αποτελείται από πολιτισµικά συγγενείς λαούς, ωστόσο 

δεν υπάρχουν συνθήκες κοινής αξιολόγησης των απειλών, όπως επίσης και ένα 

οµογενοποιηµένο θεσµικό πλαίσιο αντιµετώπισής τους. Τόσο µεταξύ της ΕΕ και 

των ΗΠΑ, όσο και ανάµεσα στους εταίρους εντός ΕΕ, υπάρχει µεγάλη 

διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό προσανατολισµό. Η διαφορετικότητα 

έγκειται στη διαφορετική κανονιστική δράση των εµπλεκοµένων, καθώς 

λειτουργούν µε διαφορετική χωροταξιακή, αξιακή και κανονιστική εννοιολόγηση 

του διεθνούς γίγνεσθαι. Σε αυτό έρχονται να προστεθούν οι συνεχείς διευρύνσεις, 

που αποδυναµώνουν ουσιαστικά σε µεγάλο βαθµό την πολιτισµική συγγένεια 

µεταξύ παλαιών – νέων και υπό ένταξη κρατών. 

  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η συν-αντίληψη της ΕΠΑΑ 

προϋποθέτει κοινό κίνητρο. Προϋποθέτει δηλαδή κοινή απειλή ασφαλείας και 

άµυνας και ίδια ένταση αυτής της απειλής για όλους. Τα Κ-Μ της ΕΕ φαίνεται να 

συµφωνούν διαφωνώντας, καθώς ενώ συµφωνούν όλοι µε την κεντρική ιδέα, 

διαφωνούν ως προς την κοινή δράση. Οι αιτίες µπορούν να αποδοθούν στο 

γεγονός ότι η ΕΕ είναι ένα µη κράτος, ένας µη ενιαίος δρών και στους κόλπους της 

επικρατεί ένας διττός χαρακτήρας, αυτός του διακυβερνητισµού και αυτός του 

υπερεθνικού οικοδοµήµατος. 

  Επιπλέον των παραπάνω, ενώ σε µια οµοσπονδία δε θα έπρεπε να 

ξεχωρίζει κάποιο κράτος, στην περίπτωση της ΕΕ φαίνεται να ηγείται η Γερµανία, 

ιδίως από τη στιγµή που το ενδιαφέρον των ΗΠΑ εστιάστηκε στην ανατολή και 

άφησαν ένα κενό ηγεµονίας στην Ευρώπη. Το παράδοξο είναι ότι η Γερµανία ως 

οικονοµική δύναµη προπορεύεται ακόµα και της Γαλλίας, που παραδοσιακά 

αποτελεί µια ισχυρή στρατιωτική και πυρηνική δύναµη. Συνεπώς µε τη Γερµανία 

να ηγείται, τη Γαλλία να ακολουθεί και ιεραρχικά, βάσει ισχύος, όλα τα Κ-Μ να 

έπονται, είναι κατανοητό γιατί η εθνική κυριαρχία δεν παραχωρείται για το κοινό 
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οµοσπονδιακό όφελος, αλλά για το όφελος των ισχυρών. Εδώ οφείλεται και ο 

κατακερµατισµός σε Ατλαντιστές, ουδέτερους και Ευρωπαϊστές, µε τους πρώτους 

να κερδίζουν έδαφος, αφού τα Κ-Μ προτιµούν την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ 

(µέσω του ΝΑΤΟ), παρά να υποταχθούν σε ένα Κ-Μ, π.χ. Γερµανία ή Γαλλία. Αυτό 

µε τη σειρά του οδηγεί την ΕΕ στο να παίζει έναν εξαρτηµένο ρόλο και, ενώ 

δύναται να θεµελιωθεί ως ανεξάρτητη και ισχυρή, παραµένει αδρανής και 

αδύναµη. 

  Στις αιτίες της αδυναµίας των Κ-Μ της ΕΕ για αποεθνικοποίηση της 

αµυντικής πολιτικής συγκαταλέγεται και ο διαφορετικός (για κάθε Κ-Μ) 

χωροταξικός προσδιορισµός των απειλών. Η χωροταξία των απειλών, το εύρος 

και η ένταση αυτών δεν αποτελούν κοινό γνώρισµα για το σύνολο των Κ-Μ, κάτι 

που οδηγεί σε ανεπαρκή αλληλεγγύη. Το πρόβληµα εντείνεται µε την εξάπλωση 

της εδαφικής βάσης της ΕΕ, µετά από τις συνεχείς διευρύνσεις, αλλά και τη στάση 

των ΗΠΑ που υποθάλπει την ισχυροποίηση της ΕΕ, καθώς προτιµάει µια 

Ευρώπη-προέκταση των ΗΠΑ στην Ανατολή, από έναν ανεξάρτητο ισχυρό 

δρώντα στη διεθνή σκακιέρα. 

  Τη στιγµή που η αναρχία του διεθνούς συστήµατος αυξάνεται, η ΕΕ 

χρησιµοποιώντας ήπια ισχύ προσπαθεί να αντιµετωπίσει προκλήσεις και απειλές 

άµυνας και ασφαλείας χωρίς αποτέλεσµα. Παράλληλα η ριζική αναδιάταξη της 

διεθνούς τάξης και των εξουσιαστικών µορφών διακυβέρνησης έµµεσα ή άµεσα 

παραπέµπει στον λειτουργισµό. Η δηµιουργία ευρύτερων πολιτικών οντοτήτων 

που απέχουν από τη χρήση βίας στις µεταξύ τους σχέσεις και παραπέµπουν σε 

ισοβαρή οφέλη ή απώλειες για τους εµπλεκόµενους, καθώς και η σύσταση ενός 

νέου πολιτικού συστήµατος αποτελούµενου από διακριτά πολιτικά συστήµατα µε 

τον ίδιο βαθµό νοµιµοποίησης και την ισότιµη εκπροσώπηση ανεξάρτητης 

αντικειµενικής πολιτικής, αποτελούν εκ των πραγµάτων φενάκη. 

  Συµπερασµατικά, υπάρχει τελολογική ασάφεια του ενοποιητικού 

εγχειρήµατος και της ικανότητας διαδικασίας θεσµοθέτησης. Εντός της ΕΕ 

λειτουργούν πολλά επίπεδα διακυβέρνησης, τόσο σε θεσµικό όσο και σε 

διακυβερνητικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλαπλοί τύποι διακυβέρνησης, οι οποίοι 

πολλαπλασιάζουν την τριβή και τις ασυµβατότητες σε επίπεδο πολιτικής 

κουλτούρας και συνταγµατικών παραδόσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν δείγµατα 
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υποευρωπαϊκων συνενώσεων, όπως για παράδειγµα µεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης 

Βρετανίας για την Ευρασία, κάτι που είναι αναµφισβήτητα αντιευρωπαϊκή εξέλιξη.  

Ακόµα και τη συµφωνία για τη µη χρήση σκληρής ισχύος µεταξύ των 

εµπλεκοµένων έρχεται να διαψεύσει η χρήση οικονοµικής βίας, η οποία ως 

ξεχωριστή µορφή ισχύος έχει πολλές φορές και αποτελέσµατα σκληρής ισχύος. 

Τελικά όλοι περίµεναν ότι η οικονοµική ενοποίηση θα εφέλκυε την πολιτική 

ενοποίηση και τη συναντίληψη σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης ως 

σύνολο, αλλά µέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί. 

 3. Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ 

  Το ευρωπαϊκό εγχείρηµα διαµορφώθηκε και διαµορφώνεται χωρίς 

στρατιωτική ενίσχυση, χωρίς τη δηµιουργία Ευρωστρατού. Αυτό σηµατοδοτεί τις 

δυσχέρειες της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από την επιρροή των ΗΠΑ 

και τη σηµασία του ΝΑΤΟ ως ηγέτιδα δύναµη των κρατών – µελών σε θέµατα 

άµυνας και ασφάλειας. Περνώντας από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας 

(ΕΠΣ) στην πιο θεσµοθετηµένη Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ), παρατηρείται ότι «…Το κοινό µεταξύ ΕΠΣ και ΚΕΠΠΑ είναι ο 

διακυβερνητικός χαρακτήρας τους αλλά και ο προσδιορισµός του ΝΑΤΟ ως 

κυρίαρχου µηχανισµού συλλογικής ασφάλειας των Ευρωπαίων…»82 Από τη 

Συνθήκη του Μάαστριχ το 1992, παρότι υπήρξε βελτίωση µε την ΕΠΣ, η οποία 

αποτελούσε τον δεύτερο πυλώνα της ΕΕ, ήταν εµφανής ο διακυβερνητισµός. Η 

επιβολή της Ατλαντικής Συµµαχίας οφείλεται όχι µόνο στον διακυβερνητισµό που 

χαρακτηρίζει την ΕΕ, αλλά και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και 

επιχειρησιακής ετοιµότητας. 

  Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ µέσω του ΝΑΤΟ στον τοµέα της άµυνας 

και ασφάλειας είναι απότοκη της ετερότητας που χαρακτηρίζει τους στρατηγικούς 

προσανατολισµούς των Κ-Μ. Εποµένως, αποτελεί φενάκη η έννοια της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Άµυνας και Ασφάλειας (πόσο ευρωπαϊκή;). Πόσο 

                                            
82 Γεώργιος Βοσκόπουλος,. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα:, 
2012. 
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ευρωπαϊκή µπορεί να είναι µια στρατηγική Άµυνας και Ασφάλειας, όταν 

επιτρέπεται στα Κ-Μ της ΕΕ να προωθούν τα ζωτικά εθνικά συµφέροντά τους και 

να συνεργάζονται επιλεκτικά σε µια λογική κόστους/ οφέλους. Η ασυµφωνία των 

εταίρων, η περιθωριοποίηση του οµοσπονδιακού ρόλου της ΕΕ και η ετερότητα 

απόψεων οδηγούν στην αναγκαστική αλλά λυσιτελή για όλους εµπλοκή των ΗΠΑ. 

 

  Τη στιγµή που οι ΗΠΑ προσφέρουν στην ΕΕ ηγεσία για την 

οργάνωση της άµυνάς τους (για τις ΗΠΑ έναντι της ΕΣΣ∆), αλλά και µέσα και 

στρατιωτικές εγγυήσεις, το ερώτηµα που τίθεται εξ αρχής είναι πόσο ευρωπαϊκή 

είναι η ΚΕΠΠΑ και κατ’ επέκταση η ΕΠΑΑ. Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ µέσω του 

ΝΑΤΟ στο θέµα της ευρωπαϊκής άµυνας και ασφάλειας έχει επιλύσει το θέµα της 

ηγεµονίας. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ προσδιορίζεται από το γεγονός ότι είναι εγγυητής 

της ευηµερίας των Ευρωπαίων. 

  Η στενή σχέση µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ φαίνεται από την επιχειρησιακή 

συνεργασία σε επιχειρήσεις που εκτελέστηκαν από την ΕΕ. Η σχέση αυτή 

θεµελιώνεται στο πλαίσιο της Συµφωνίας Berlin Plus83, που αναφέρεται στις 

αποφάσεις µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ του 1996 στο Βερολίνο και της Συνόδου Κορυφής 

                                            
83NATO SHAPE,Berlin Plus agreement. 
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του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1999. Κατά τη συνάντησή τους στο 

Βερολίνο το 1996 οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αποφάσισαν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφαλείας και Άµυνας (ESDI) θα πρέπει να δοµηθεί στα 

πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σε συνέχεια αυτού στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσινγκτον το 

1999 αποφασίστηκε: «…στις αποφάσεις του Βερολίνου, είµαστε συνεπώς έτοιµοι 

να προσδιορίσουµε και να υιοθετήσουµε τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη 

γρήγορη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό υλικό και 

δυνατότητες της Συµµαχίας, για επιχειρήσεις στις οποίες η Συµµαχία στο σύνολό 

της δε συµµετέχει …». Αυτή είναι και η έναρξη διαβουλεύσεων επί των πρακτικών 

στρατιωτικών ζητηµάτων ανάπτυξης της ευρω-ατλαντικής σχέσης και ειδικά της 

πρόσβασης σε µέσα και δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Η Συµφωνία Berlin Plus εστιάζει 

σε τέσσερα σηµεία: 

  α. Την εξασφαλισµένη πρόσβαση της ΕΕ στις δυνατότητες 

σχεδιασµού του ΝΑΤΟ, οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν στον στρατιωτικό 

σχεδιασµό επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων (crisis management operations – 

CMO) υπό τη διοίκηση της ΕΕ. 

  β. Την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν στην ΕΕ 

προκαθορισµένες νατοϊκές δυνατότητες καθώς και κοινό υλικό για χρήση στις 

επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων από τη διοίκησή της. 

  γ. Τον προσδιορισµό µιας σειράς ευρωπαϊκών επιλογών 

διοίκησης, για επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, αναπτύσσοντας περαιτέρω τον 

ρόλο του DSACEUR, ούτως ώστε να δοθεί σε αυτόν η δυνατότητα να ασκήσει 

πλήρως και αποτελεσµατικά τα ευρωπαϊκά του καθήκοντα. 

  δ. Την περαιτέρω προσαρµογή του συστήµατος αµυντικού 

σχεδιασµού του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να ενσωµατώνει πληρέστερα τη δυνατότητα 

εκχώρησης δυνάµεων για επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση της ΕΕ. 

  Στην πάροδο του χρόνου αποφάσεις που ελήφθησαν µεταξύ ΕΕ και 

ΝΑΤΟ εδραίωσαν τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατική 

διαβούλευση µεταξύ των δύο. Αυτές οι αποφάσεις οδήγησαν σε καθορισµό 

µόνιµων ρυθµίσεων και προσδιορισµό των εννοιών της ασφάλειας (σε επίπεδο 
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ανταλλαγής πληροφοριών και σχεδιασµού), των δυνατοτήτων και των στόχων των 

δύο οργανισµών, καθώς και σε πρόσβαση της ΕΕ σε µέσα και δυνατότητες του 

ΝΑΤΟ. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στη δοµή διοικήσεως του ΝΑΤΟ, όπου 

το Ανώτατο Συµµαχικό Στρατηγείο ∆υνάµεων στην Ευρώπη (SHAPE) εδρεύει στη 

Μονς του Βελγίου, όπου λειτουργεί και η συµµαχική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

ΣΧΗΜΑ 10 

 

 

 

  Τα Στρατηγεία του ΝΑΤΟ διακρίνονται σε: 

  α. Στρατηγεία Ταχείας Ανάπτυξης: ARRC (Γερµανία), 

EUROCORPS (Γαλλία), NRDC-GE/NE (Γερµανία), NRDC-SP (Ισπανία), NRDC-

TU (Κωνσταντινούπολη), NRDC-IT (Ιταλία), FRRC (Γαλλία). 

  β. Στρατηγεία Χαµηλής Ετοιµότητας: Στρατηγείο του Πολυεθνικού 

Σώµατος Βορειο-Ανατολικής περιοχής στην Πολωνία), NRDC-GR (Ελλάδα), 

Πολωνικό 2ο ΣΣ Στρατηγείο. 
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  Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα Ναυτικά Στρατηγεία 

Υψηλής Ετοιµότητας (Ιταλίας, Ισπανίας, Μεγ. Βρετανίας), καθώς επίσης και οι 

∆υνάµεις Ταχείας Αντίδρασης NRF, όπως αποφασίστηκε το 2002 στη Σύνοδο 

Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Πράγα. Η NRF αποτελείται από δυνάµεις 

χαρακτηριζόµενες από προηγµένη τεχνολογία, ικανότητα ανάπτυξης, ευελιξία, δια-

λειτουργικότητα, ενώ πρόκειται για συνδυασµό χερσαίων, ναυτικών και 

αεροπορικών δυνάµεων. 

  Ωστόσο είναι εµφανής η διαφορά µεταξύ των δύο εταίρων, ΗΠΑ και 

ΕΕ, οι οποίοι φαίνεται να προσκολλώνται σε κλασικές στρατηγικές και εργαλεία, 

κυρίως λόγω της αντίληψης για τον ρόλο τους στο διεθνές σύστηµα. Μεγάλη όµως 

διαφορά υπάρχει και στα µέσα που χρησιµοποιούν οι δύο εταίροι, δηλαδή την 

ήπια ισχύ για την ΕΕ και τη σκληρή ισχύ για τις ΗΠΑ, που παραπέµπουν δύο 

συµβατικές εκφάνσεις κανονιστικής δράσης. Η ΕΕ αποτελεί µια ήπια δύναµη 

δίνοντας έµφαση στη µη στρατιωτική διάσταση της ισχύος, κάτι που επέτρεψε ο 

διπολισµός, ο οποίος εκτός των άλλων βοήθησε στην ανάπτυξη κοινών θεσµών 

και συνθηκών θεσµικής αλληλεξάρτησης, συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Είναι 

λοιπόν αναπόφευκτη η στήριξη της ασφάλειά της στην Ατλαντική Συµµαχία και η 

εµπλοκή των ΗΠΑ. 

  Η µονοµερής δράση των ΗΠΑ µπορεί να δικαιολογηθεί από το 

βελτιωµένο από την αµερικανική ηγεσία χαµηλό κόστος, αλλά και από την 

ανικανότητα των Ευρωπαίων να λάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε πεδία και 

γεωπολιτικούς χώρους στους οποίους η αµερικανική εµπλοκή δε διευκόλυνε την 

επίλυση διµερών ή πολυµερών ζητηµάτων.84  Η ΕΕ ρυµουλκείται από τις ΗΠΑ και 

αναγκάζεται να συµφωνεί µε τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ λειτουργώντας όχι ως 

ισότιµο µέλος, αλλά ως υποτακτική στις ΗΠΑ. 

  Η δράση και ο διεθνής ρόλος των ΗΠΑ µέσω του ΝΑΤΟ, εκτός των 

άλλων, δικαιολογείται καθώς οι ΗΠΑ είναι ένα ενιαίο κράτος, το οποίο 

χρησιµοποιεί τη σκληρή (στρατιωτική) ισχύ, ενώ ταυτόχρονα είναι ελλειµµατική η 

                                            
84 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, 

Αθήνα,2012 
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παράδοση πολυµερούς δράσης τους, ενώ έχει την ικανότητα προβολής ισχύος, 

κυρίως µέσω προληπτικών όσο και περιορισµένων πολέµων. Η σκληρή ασφάλεια 

καθίσταται αναγκαία για τις ΗΠΑ, διότι µεταψυχροπολεµικά µόνο αυτή 

χαρακτηρίζεται ως «Μεγάλη» δύναµη, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει την 

πρωτοκαθεδρία στο διεθνές στερέωµα. Οποιαδήποτε άλλη στρατηγική θα ήταν 

σηµάδι αδυναµίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι σύµµαχοι θα υπέθαλπαν την 

ηγετική της θέση, ενώ οι εχθροί θα προέβαιναν σε αξιώσεις. Για τις ΗΠΑ η 

στρατηγική που χρησιµοποιούν είναι µονόδροµος. 

  Αντίθετα η ΕΕ είναι ένας µη ενιαίος δρών, που στηρίζεται σε 

πολυµερή δράση και στην ήπια ισχύ. Πρόκειται για µια «ήπια» δύναµη, που 

αναλόγως τον τοµέα έχει οµοσπονδιακή ή σκληρή διακυβερνητική υφή. 

Επικεντρώνεται κυρίως στην ανθρώπινη ασφάλεια. ∆ίνει έµφαση στη διπλωµατία 

και στον ρόλο του ΝΑΤΟ, ενώ οι αποστολές που αναλαµβάνει (Petersberg 

Declaration) είναι επιβολής – αποκατάστασης – διατήρησης της ειρήνης και 

ανθρωπιστικές αποστολές διάσωσης. 

ΣΧΗΜΑ 11 

ΗΠΑ ΕΕ 

Ενιαίο κράτος Μη ενιαίος δρων 

Χρήση σκληρής ισχύος Χρήση ήπιας ισχύος 

Έλλειψη παράδοσης πολυµερούς δράσης Πολυµερής δράση 

Σκληρή ασφάλεια Αποστολές επιβολής ειρήνης 

∆ιεξαγωγή προληπτικών πολέµων Ανθρωπιστικές αποστολές 

Ικανότητα προβολής ισχύος Έµφαση στη διπλωµατία 

∆ιεξαγωγή περιορισµένων πολέµων Ανθρώπινη ασφάλεια 

 Έµφαση στον ρόλο του ΟΗΕ 

ΠΗΓΗ: Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα,2012 



- 84 - 

 

./. 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, εξαιτίας 

των πλεονεκτηµάτων και των χαρακτηριστικών που διαθέτουν, ως η µόνη µεγάλη 

δύναµη που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις τέτοιας δύναµης, υπερτερούν σε 

στρατηγικό επίπεδο της ΕΕ. Η εξωτερική πολιτική της και οι δράσεις της σε θέµατα 

άµυνας είναι συµπαγείς, µε σαφή στοχοθέτηση, κάτι που δεν υπάρχει στην ΕΕ. 

Αυτό θεµελίωσε µια σχέση ασύµµετρης αλληλεξάρτησης µεταξύ των δύο 

στρατηγικών εταίρων.85 

  Ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι να κρατήσουν την 

πρωτοκαθεδρία που τους έδωσε η λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και αυτό το 

καταφέρνουν µέσω τόσο της ανάσχεσης της Ρωσίας, η οποία ακολουθεί µια 

σταδιακή επανάκαµψη, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, όσο και µέσω της διάσωσης 

του δυτικού µοντέλου δηµοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Για την περιοχή της 

Ευρώπης οι ΗΠΑ προχωρούν σε µια διττή ανάσχεση, αυτή της Ρωσίας, όπως 

προαναφέρθηκε, αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια βλέπουν 

την ΕΕ όχι απλά στο δίκτυο συµµαχιών τους, αλλά ως προέκταση της Ατλαντικής 

Συµµαχίας προς ανατολάς. Ταυτόχρονα όµως δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντά της 

µια ανεξάρτητη, ισχυρή, συµπαγής πολιτική οντότητα, η οποία παρά τις 

διαπιστεύσεις για το αντίθετο, µπορεί στο µέλλον να λειτουργήσει ανταγωνιστικά 

προς τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σχεδιάζεται η ένταξη της 

Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή στην ΕΕ, κάτι που όπως είναι φυσικό φέρνει τη σθεναρή 

αντίδραση της Ρωσίας. Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ θεµελιώθηκε επί ενός 

τριαδικού άξονα:86  

  α. Τα γεωστρατηγικά συµφέροντα των ΗΠΑ. 

  β. Τις παρουσιαζόµενες στρατηγικές ευκαιρίες που 

παρουσιάστηκαν από την άνιση κατανοµή ισχύος σε επίπεδο διεθνούς 

                                            
85 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, Αθήνα, 

2012.  

86 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα, 

Αθήνα,2012 
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συστήµατος, την έλλειψη εξισορροπητικού παράγοντα και την υποβάθµιση του 

ΝΑΤΟ. 

  γ. Την ανάδειξη του νέο-συντηρητισµού, µιας θετικιστικής υφής 

αντίληψης που δαιµονοποιεί τη διαφορετικότητα. 

  Στο εσωτερικό της ΕΕ η επιρροή των ΗΠΑ κάνει εµφανή τα σηµάδια 

της στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε», µε επικρατέστερες τάσεις αυτήν του 

Ευρωπαϊσµού , αυτήν των Ατλαντιστών και της ουδέτερης τάσης, ενώ υπάρχει και 

παραπέρα διαίρεση σε Ευρωπαϊστές και Ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι 

υπονοµεύουν την ίδια τη διαδικασία της πολιτικής ολοκλήρωσης. Σε κάθε 

περίπτωση επικρατούν οι Ατλαντιστές για λόγους που έχουν ήδη προαναφερθεί, 

κάτι το οποίο δίνει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα εκπλήρωσης της υψηλής στρατηγικής 

τους. Παράλληλα η εξισορρόπηση της αµερικάνικης ισχύος δεν είναι δυνατή για 

µια σειρά λόγων, όπως οι εξής: 

  α. ∆εν είναι διαµορφωµένος ο νοηµατικός και στρατηγικός άξονας 

µίας ευρύτερης και συµπαγούς συµµαχίας κατά των ΗΠΑ. 

  β. Η ΕΕ δρα µε γνώµονα τα κατακερµατισµένα εθνικά συµφέροντα 

των Ευρωπαίων εταίρων. 

  γ. Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται θεσµικά και ιδεολογικά 

εγκλωβισµένες στις δεσµεύσεις τους έναντι της Ατλαντικής Συµµαχίας (ΝΑΤΟ, 

Ατλαντισµός). 

  δ. Ρωσία και Κίνα υστερούν στο επίπεδο της τεχνολογίας έναντι 

των ΗΠΑ. 

  ε. Οι δυνάµεις αυτές δε φαίνεται να συσπειρώνουν έναν πυρήνα 

συσπείρωσης κατά των ΗΠΑ. 

  στ. Ο κανονιστικός ρόλος του ΟΗΕ δεν επαρκεί προκειµένου να 

µεταβάλει την αµερικανική υψηλή στρατηγική. 
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 4. Η Ελληνική ∆ιάσταση   

  Η Ελλάδα, η οποία είναι το τελευταίο οχυρό της Ευρώπης προς την 

ανατολή µετατράπηκε από λανθασµένες πολιτικές ( Ευρωπαϊκή και εθνική) από 

µια Ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια σε µια Βαλκανική χώρα στα Βαλκάνια, µε 

συνέπειες που ο ελληνικός λαός ήδη βιώνει. Η Ελλάδα συρρικνώνεται και την 

στιγµή που όλοι εστιάζονται στο οικονοµικό πρόβληµα τα εθνικά θέµατα – απειλές 

της χώρας επικίνδυνα λησµονούνται. 

  Πριν προχωρήσουµε όµως, στον προσδιορισµό εθνικών θεµάτων – 

απειλών, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουµε τον αποδέκτη αυτών, που δεν είναι 

άλλος από την εθνική ταυτότητα. Με τον όρο εθνική ταυτότητα προσδιορίζεται ένα 

σύνολο στοιχείων, τα οποία προσδίδουν συγκεκριµένη εθνική υπόσταση σε άτοµο, 

άτοµα ή οµάδες ατόµων. Αποτελεί τον όρο µέσω του οποίου οµάδες ή άτοµα 

αυτοπροσδιορίζονται εθνικά. Οι εθνικές ταυτότητες, όπως κάθε ταυτότητα, δεν 

αποτελούν σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία. Πρόκειται για νοητικές κατασκευές 

που διαµορφώνονται σταδιακά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και 

ιστορικές συνθήκες. 

  Στη διαδικασία της εθνογένεσης και της συγκρότησης εθνικών 

κρατών πολλές διάλεκτοι χάθηκαν, µικρές εθνότητες καταπιέστηκαν και 

αφοµοιώθηκαν σε ευρύτερες εθνικές οµάδες ή εκτοπίστηκαν στα πλαίσια µιας 

εθνοκάθαρσης, ενώ οι µικροί λαοί κατά κανόνα επιβίωσαν αποδεχόµενοι την 

υποτέλειά τους σε µια ευρύτερη πολιτειακή ενότητα, όπως οι µεγάλες 

αυτοκρατορίες. Άλλα έθνη διαµορφώθηκαν εκ του µηδενός, όντας 

κατακερµατισµένα σε πολυεθνικές οµάδες.  

  Προχωρώντας στον προσδιορισµό των απειλών, χαρακτηριστικό 

αποτελεί το απόσπασµα του Χένρι Κίσινγκερ στην Ουάσινγκτον: «Ο ελληνικός 

λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουµε βαθιά στις 

πολιτισµικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετιστεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουµε τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευµατικά και εσωτερικά αποθέµατα, ώστε να 

εξουδετερώσουµε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να 

επικρατήσει…».  
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  α. «Αόρατη Απειλή» 

    Η ελληνικότητα και οι επιρροές της είναι ένα από τα κύρια 

θέµατα συζήτησης στον κόσµο σήµερα. Υπάρχει µια διαρκής αναζήτηση για 

οικειοποίηση των Ελλήνων και της κληρονοµιάς τους. Αυτή ακριβώς η «πλανητική 

ελληνικότητα» αντιπαρατίθεται στην καθ’ ηµάς ελληνικότητα και ενίοτε την 

απειλούν, προσβλέποντας στο µοίρασµα, την ιδιοποίηση και την αξιοποίηση της 

παγκόσµιας κληρονοµιάς µας. ∆εν είναι υπερβολή ότι σε κάθε σηµερινό ζήτηµα, 

που έχει διεθνείς διαστάσεις και στο οποίο υπάρχουν αντιµαχόµενες πλευρές από 

το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, ακόµα και της επιστήµης, η κατοχύρωση της 

συνεννόησης ή της αντιπαράθεσης χρησιµοποιεί τις αναφορές στην ελληνικότητα. 

Ο ελληνικός λόγος είναι ο µόνος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γέφυρα µεταξύ 

των ακραίων µορφών αντιπαράθεσης.  

    Το ζήτηµα λοιπόν της εµφάνισης των «µη νόµιµων» και 

αµφιλεγόµενων «τέκνων» ενός πολιτισµού στην κοιτίδα του είναι τεράστιο ζήτηµα 

και θα επιφέρει τροµακτικούς κλυδωνισµούς στην Ελλάδα, που παραδοσιακά 

αποτελεί κοιτίδα του πολιτισµού. Το τέλος της υπαρκτής ελληνικής πατρίδας 

αναµένεται να έρθει, ως αποτέλεσµα συµµετοχής σε ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος. 

Συνεπώς η δυνητική και δυναµική συνύπαρξη των πλανητικών ερµηνειών της 

ελληνικότητας θα είναι καταστροφική, εάν απολέσει το θρησκευτικό και λαϊκό 

παραδοσιακό χαρακτήρα ο ελληνικός λαός και το υπαρκτό ελληνικό κράτος. Η 

«πλανητική ελληνικότητα» και η ενσωµάτωση ή, χειρότερα, το τέλος της υπαρκτής 

Ελλάδας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποτελούν τις δυο 

σοβαρότερες απειλές που επισκιάζουν όλες τις άλλες, στις οποίες θα 

αναφερθούµε παρακάτω, και παραδοσιακά πλέον χαρακτηρίζονται ως εθνικά 

θέµατα. 

  β. Το Μακεδονικό 

    Η Μακεδονία αποτελεί από τις πιο ένδοξες αν όχι την 

ενδοξότερη περιοχή του ελληνικού έθνους, αφού από αυτήν ξεκίνησε η εκστρατεία 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την επέκταση του Ελληνισµού µέχρι τον Ινδό 

ποταµό και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού σε 

όλο τον κόσµο της εποχής εκείνης. Η ελληνικότητά της µαρτυρείται από τον 
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Ηρόδοτο που αναφέρει ότι οι Μακεδόνες πίστευαν ότι είναι Έλληνες από την 

εποχή ακόµα της ιδρύσεως του Μακεδονικού κράτους από τον Περδίκα Α’ 

(700π.Χ.): «Έλληνας δε είναι τούτους τους από Περδίκκεω γεγονότας, κατάπερ 

αυτοί λέγουσι».  

    Ο µεγαλύτερος,  κίνδυνος που αντιµετώπισαν οι Μακεδόνες 

προήλθε από τους Βούλγαρους στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Με τη βοήθεια της Ρωσίας, µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη δηµιουργία 

Πανσλαβιστικού Κινήµατος, οι Βούλγαροι πέτυχαν το 1878, µε τη Συνθήκη του 

Αγίου Στεφάνου, να δηµιουργήσουν εις βάρος των Ελλήνων υπερβαλλόντως 

µεγάλο κράτος, το οποίο όµως ουδέποτε υλοποιήθηκε, διότι η Συνθήκη ήταν τόσο 

προκλητική, ώστε καταργήθηκε αµέσως και αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη του 

Βερολίνου (1878). Ο βουλγαρικός ανθελληνισµός είχε πυροδοτηθεί από την 

Τουρκία, που παρέσυρε τη Βουλγαρική Εκκλησία να αποσπαστεί απ’ το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο, να αυτοανακηρύξει το Αυτοκέφαλό της και να επιδιώξει 

στη συνέχεια τον εκβουλγαρισµό µεγάλων περιοχών στη Θράκη και στη 

Μακεδονία.  

    Όσον αφορά τη Θράκη, οι Βούλγαροι πραγµατοποίησαν βίαιη 

προσάρτηση της Ανατολικής Ρωµυλίας, ελληνικότατης περιοχής µεταξύ Ροδόπης 

και Αίµου το 1885, ενώ στην περίπτωση της Μακεδονίας ενέτειναν την 

τροµοκρατία τους, µε σκοπό τον εκβουλγαρισµό της, τον οποίο επιχείρησαν 

πραξικοπηµατικά, όπως και στην Ανατολική Ρωµυλία, µε βιαιότερο όµως τρόπο, 

µε την εξέγερση των Βουλγάρων κοµιτατζήδων στο Ίλιντεν το 1903. Η εξέγερση 

στο Ίλιντεν προκάλεσε σοκ στον Ελληνισµό, που έσπευσε στην ένοπλη οργάνωση 

και αντίσταση των ελλήνων της Μακεδονίας, για λόγους αυτοάµυνας και 

διαφύλαξης της ελληνικής παρακαταθήκης  µεταξύ 1904 και 1908, κάτι που 

απεκλήθη Μακεδονικός Αγώνας, µε επικεφαλής τον Παύλο Μελά (Μίκη Ζέζα).  

    Η περίοδος του Μεσοπολέµου (1920-1940) υπήρξε 

καθοριστικής σηµασίας για την παραχάραξη της ιστορίας, όπως επιχειρήθηκε µετά 

το 1943 από τον Γιουγκοσλάβο ηγέτη Τίτο και τους επιγόνους του στα Σκόπια. 

Στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η Βουλγαρία συντάχτηκε µε τη ναζιστική Γερµανία, για 

να επωφεληθεί από τις επιτυχίες της στα Βαλκάνια και να αποκτήσει εδαφικά 

κέρδη εις βάρος της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Ο κίνδυνος να 
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προσαρτηθούν τα Σκόπια στη Βουλγαρία µετά τον πόλεµο ανάγκασε τον Τίτο να 

επιδιώξει την επονοµασία της Βαρδαρίας (της περιοχής των Σκοπίων) σε 

«Μακεδονία» και να την αναδείξει σε µια από τις έξι δηµοκρατίες της 

Γιουγκοσλαβίας, µε µελλοντικό σκοπό την προσάρτηση σε αυτήν της ελληνικής 

Μακεδονίας και της Μακεδονίας του Πιρίν. Η περίοδος που ακολουθεί 

χαρακτηρίζεται από ύφεση του Μακεδονικού προβλήµατος, καθώς ο Τίτο ήταν 

υποχρεωµένος να µην αναφέρεται σε αυτό, αφού επιδίωκε την προσέγγισή του µε 

τη ∆ύση και χρησιµοποιούσε την Ελλάδα ως ιµάντα για τη βελτίωση των σχέσεών 

του µαζί της, ιδιαίτερα µετά την εκδίωξή του από την Κοµινφόρµ από τον Στάλιν.  

    Το σκοπιανό κρατικό µόρφωµα επεδίωξε, µέσα στα πλαίσια της 

Γιουγκοσλαβίας, να δηµιουργήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που δίδουν υπόσταση σε 

µια κρατική οντότητα. Έστρεψε γι’ αυτό την προσοχή του στη δηµιουργία ιστορικής 

υποδοµής, ώστε να στηρίξει τον ισχυρισµό του ότι ο λαός του αποτελεί Έθνος. 

Όλα όµως είναι πλαστά. Στο κρατικό µόρφωµα των Σκοπίων η συνείδηση της 

κοινότητας του ίδιου ιστορικού παρελθόντος, των ίδιων ηθών και παραδόσεων, 

της ίδιας γλώσσας και της ίδιας θρησκείας είναι ανύπαρκτα, λόγω της παρουσίας 

στο έδαφός του διαφόρων φυλετικών οµάδων. Σύµφωνα µε την απογραφή του 

πληθυσµού των Σκοπίων το 1991, δηλώθηκαν ως Μακεδόνες 250.000, Βλάχοι 

200.000 (έχουν ελληνική συνείδηση), Αλβανοί 800.000, Σέρβοι 300.000, 

Βούλγαροι 600.000, Τούρκοι 50.000, διάφοροι (µεταξύ των οποίων κι Έλληνες) 

80.000, σύνολο 2.300.000. Συνεπώς οι χαρακτηριζόµενοι ως «Μακεδόνες» είναι 

µόνο 250.000. στον αριθµό αυτό το καθεστώς Γκλιγκόρωφ προσθέτει τους 

600.000 Βούλγαρους, για να δηµιουργήσει τεχνητή πλειοψηφία. 

    Το ψευδοκράτος των Σκοπίων, εκτός από την εθνικότητα, τη 

γλώσσα και την Εκκλησία, απέκτησε και εθνική ιδεολογία, που δεν είναι άλλη από 

την «απελευθέρωση» της ελληνικής Μακεδονίας, της αποκαλούµενης απ’ τους 

Σκοπιανούς «Μακεδονία του Αιγαίου». Η εθνική ιδεολογία τους υποστηρίζεται: 

    (1) Από χάρτες που εµφανίζουν την Μακεδονία 

περιβαλλόµενη από συρµατοπλέγµατα, τελούσα δηλαδή σε αιχµαλωσία ή χάρτες 

της «Μεγάλης Μακεδονίας» όπου τα σύνορα του κράτους αυτού φθάνουν στο 

Αιγαίο και περιλαµβάνουν όλη την Β. Ελλάδα 
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    (2) Από προπαγανδιστικό υλικό περί υπάρξεως µειονότητας 

που ζει στη Βόρεια Ελλάδα και που χρέος των Σκοπίων είναι να την 

απελευθερώσει. 

    (3) Από ψευδεπίγραφα και επιστηµονικοφανή βιβλία για την 

ιστορία της Μακεδονίας, προϊόντα φτηνής προπαγάνδας. 

    (4) Από καρτ-ποστάλ που παρουσιάζουν τη Θεσσαλονίκη και 

το Λευκό Πύργο να ανήκουν στα Σκόπια. 

    (5)  Απέκτησαν σύµβολα κλέβοντάς τα από την ελληνική 

ιστορία, όπως το Αστέρι της Βεργίνας, το οποίο κατέστησαν εθνόσηµο και σηµαία 

τους. 

    (6) Ο επεκτατισµός των Σκοπίων εις βάρος της Ελλάδας 

διαπιστώνεται από τις διατάξεις του συντάγµατός τους, που ψηφίστηκε το 

Νοέµβριο του 1991, και αναφέρει ότι τα σύνορα της «Μακεδονίας» µπορούν να 

µεταβληθούν µόνο µε το Σύνταγµα (άρθρο 3). Η «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 

φροντίζει για την κατάσταση και τα δικαιώµατα των µελών του «µακεδονικού 

έθνους» στις γειτονικές χώρες και των αποδήµων της «Μακεδονίας», βοηθάει την 

πολιτισµική τους ανάπτυξη και προωθεί τη σχέση τους µε αυτούς (άρθρο 49). 

    (7) Η Σκοπιανή τηλεόραση µεταδίδει εθνεγερτήριο άσµα, µε 

το οποίο καλούνται οι σκοπιανοί να απελευθερώσουν την «Μακεδονία του Πιρίν», 

αλλά και το Αιγαίο το ασπροθαλασσίνο το «Μακεδονικό» 

    Οι ελληνικές κυβερνήσεις, µετά από σκληρούς αγώνες, πέτυχαν 

το 1992, στη Σύσκεψη Κορυφής της ΕΟΚ, τη δέσµευση ότι η ΕΟΚ θα αναγνώριζε 

τα Σκόπια µόνο εάν αυτά δεσµεύονταν ότι: 

    (1)  ∆εν έχουν εδαφικές βλέψεις έναντι του γειτονικού κράτους. 

    (2)  ∆ε θα ασκούν εχθρική – προπαγανδιστική δραστηριότητα 

εναντίον του γειτονικού κράτους. 

    (3)  ∆ε θα χρησιµοποιήσουν όνοµα που να περιλαµβάνει τον 

όρο «Μακεδονία». 



- 91 - 

 

./. 

  γ. Το Βορειοηπειρωτικό 

    Από την αρχαιότητα η Ήπειρος είναι ενιαία, ελληνική περιοχή µε 

βόρειο σύνορο τον ποταµό Γενούσο ή Σκούµπη, νοτίως του Ελβασάν. Μέχρι εκεί 

έφτανε το ηπειρωτικό τµήµα του Βασιλείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το 

Βασίλειο του Πύρρου. Ο Αριστοτέλης µαρτυρεί ότι η περί τη Θεσπρωτία περιοχή 

ονοµάζεται Ελλάς.  

    Η έναρξη του Βορειοηπειρωτικού ζητήµατος, µε την έννοια της 

αυτοδιάθεσης ή αυτονοµίας, τοποθετείται στα 1912-1913, όταν ο ελληνικός 

στρατός, αν και απελευθέρωσε το Βόρεια Ήπειρο, εξαναγκάστηκε από την Ιταλία 

και την Αυστροουγγαρία να την εγκαταλείψει, όχι ηττηθείς µε τα όπλα, αλλά 

εκβιασθείς σε τούτο από τη διπλωµατία. Η Ιταλία και η Αυστροουγγαρία 

υπονόµευσαν την ελληνική προέλαση στη Βόρεια Ήπειρο σε µια µυστική 

συµφωνία που σύναψαν την 31 ∆εκεµβρίου 1912, µε την οποία µοίρασαν µεταξύ 

τους την Αλβανία σε σφαίρες επιρροής, µολονότι λίγες ηµέρες πριν συµφωνούσαν 

στη δηµιουργία ανεξάρτητου Αλβανικού κράτους. Η Ελλάδα υπέστη έναν αήθη και 

ωµό εκβιασµό στα τέλη του 1913 από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και κυρίως απ’ την 

Ιταλία και την Αυστροουγγαρία: να αποκτήσει είτε τη Βόρειο Ήπειρο ή τα νησιά του 

Αιγαίου, όχι όµως και τα δύο, αν και ο ελληνικός στρατός είχε απελευθερώσει και 

τη Βόρειο Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου. Η περιέλευση, το 1913, 150.000 

Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου από την τούρκικη στην αλβανική κατοχή 

συνοδεύτηκε από άγριο διωγµό του ελληνικού στοιχείου. Το γεγονός αυτό 

ανάγκασε το βορειοηπειρωτικό πληθυσµό, όχι µόνο να ξεσηκωθεί, αλλά και να 

κηρύξει την αυτονοµία του. Η εξέγερση είχε ως αποτέλεσµα την υποχώρηση του 

πρώτου Αλβανού Βασιλέως στα αιτήµατα των Ελλήνων, γεγονός που 

καταγράφηκε στο Πρωτόκολλο της Κέρκυρας (17 Μαΐου 1914), µε το οποίο 

αίρονταν οι βαρύτατοι για τον βορειοηπειρωτικό ελληνισµό όροι, που παρέχονταν 

στο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας. 

    Κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στη σύγκληση του Συµβουλίου 

των τεσσάρων Μεγάλων (νικητριών) ∆υνάµεων (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 

υπεγράφησαν ορισµένες συνθήκες ειρήνης, µεταξύ των οποίων και η Συνθήκη 

Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Μετά τη ∆ιάσκεψη Ειρήνης και την 

εδραίωση του Χότζα στην εξουσία, ο Ελληνισµός της Βορείου Ηπείρου ανέβηκε 
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έναν ακόµα Γολγοθά. Φυλακίσεις, εξορίες, εγκλεισµοί σε στρατόπεδα 

καταναγκαστικής εργασίας, βασανιστήρια, εκτελέσεις, κλείσιµο εκκλησιών και 

µετατροπή τους σε στάβλους, βίαιες µετακινήσεις Ελλήνων στη Βόρεια Αλβανία, 

εποικισµός εδαφών της Βορείου Ηπείρου από Μουσουλµάνους, για την 

πληθυσµιακή αλλοίωση της περιοχής και τον ανθελληνισµό της. Εξαιτίας του 

Βορειοηπειρωτικού ζητήµατος η Ελλάδα βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση µε 

την Αλβανία ως το 1987. Η πυρετώδης αυθάδεια των Αλβανών βασίζεται σε 

σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη µε στόχους: 

    (1) Την αποµάκρυνση των Ελλήνων µε κάθε τρόπο. 

    (2) Tην παρεµπόδιση του έργου της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

(χαρακτηριστικά είναι τα επεισόδια κατά την ενθρόνιση του Εξάρχου του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Αναστάσιου Γιαννουλάτου, ως 

Αρχιεπισκόπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας). 

    (3)  Τη µείωση και ει δυνατόν την εκµηδένιση της ελληνικής 

οικονοµικής επιρροής στο νότο. 

    (4)  Την ανατροπή της κατάστασης στα µάτια της διεθνούς 

κοινής γνώµης, για τη δηµιουργία αλβανικής µειονότητας στην Ελλάδα 

(χαρακτηριστικές είναι οι συνεντεύξεις του Αλία περί Τσάµηδων και του Μπερίσα 

περί Τσαµουριάς το 1992). 

    Στην Αλβανία υπάρχει γηγενής εθνική ελληνική µειονότητα 

(ΕΕΜ), ο κύριος όγκος της οποίας είναι συγκεντρωµένος στην περιοχή 

Αργυροκάστρου, των Αγίων Σαράντα, του ∆ελβίνου και της Χειµάρρας, ενώ µέλη 

της υπάρχουν σε όλη την Αλβανία. Κύριο όργανο πολιτιστικής εκπροσώπησής της 

είναι η οργάνωση «Οµόνοια», στην οποία δεν επιτράπηκε να υποδείξει 

υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες των παραπάνω πόλεων. Ως ελάχιστα 

αιτήµατα για την αναβάθµιση της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία 

προβάλλονται: η αναγνώριση της Χειµάρρας ως ελληνόφωνης περιοχής, η 

αναγνώριση της ελληνικής µειονότητας της Κορυτσάς, η ίδρυση σχολείων, όπου 

ζητείται απ’ τη µειονότητα και όχι µόνο στα 89 σηµεία που προβλέπει η αλβανική 

νοµοθεσία, το δικαίωµα του εκκλησιασµού στην ελληνική γλώσσα, η διευθέτηση 
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της ΑΟΖ στο Ιόνιο µεταξύ των δύο κρατών, ο τερµατισµός του διωγµού των 

ελληνικής καταγωγής αξιωµατικών του στρατού, υπαλλήλων του δηµοσίου και 

άλλων πολιτών. 

  δ. Τούρκικη Πρόκληση 

    Η τούρκικη πρόκληση εναντίον των Ελλήνων µπορεί να 

διακριθεί σε αυτήν που αφορά το Αιγαίο και σε εκείνη που αφορά τα µειονοτικά. 

Από την εποχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, οι 

σχέσεις Ελλάδος – Τουρκίας οξύνθηκαν πάνω σε νέα ζητήµατα, πέραν του 

Κυπριακού και του Μειονοτικού. Τα νέα αυτά ζητήµατα, που δηµιούργησε 

µονοµερώς η Τουρκία, αφορούσαν το θαλάσσιο και τον εναέριο χώρο του Αιγαίου. 

Όσον αφορά το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, η Τουρκία προκάλεσε προβλήµατα 

σχετικά µε την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι: 

    (1) Η Σύµβαση της Γενεύης του 1958, καθώς και η  Σύµβαση 

για το ∆ίκαιο της Θάλασσας το 1982, δεν την δεσµεύουν γιατί δεν τις έχει 

υπογράψει (ενώ η Σύµβαση της Γενεύης αποτελεί ουσιαστικά διεθνές εθιµικό 

δίκαιο και στηρίζεται στις αρχές που ίσχυαν στο παρελθόν και ήταν διεθνώς 

παραδεκτές).  

    (2) Τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα (αντίθετα απ’ 

όσα ορίζει το ∆ίκαιο της Θάλασσας). 

    (3) Η οριοθέτηση στο Αιγαίο δεν µπορεί να γίνει µε βάση τη 

µέση γραµµή, που ορίζει η Σύµβαση της Γενεύης του 1958 (παρότι αυτό 

εφαρµόστηκε στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 

χωρίς κανένα πρόβληµα).  

    (4) Το θέµα της υφαλοκρηπίδας δεν είναι νοµικό και τεχνικό, 

αλλά πολιτικό. 

    (5) Γεωλογικά ο βυθός του Αιγαίου και συνεπώς η 

υφαλοκρηπίδα είναι φυσική προέκταση της Ανατολίας (ενώ η πραγµατική φυσική 

προέκταση είναι αυτή της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και συγκεκριµένα 

της Εύβοιας και του Αγίου Όρους). 
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    (6) ∆εν µπορεί το θέµα να λυθεί στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. 

    (7) Πρέπει να γίνει συνεκµετάλλευση των 

«αµφισβητούµενων», σύµφωνα µε την Τουρκία, περιοχών (κάτι που παραβιάζει τα 

κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας). 

    Χωρικά Ύδατα ή Χωρική Θάλασσα ή Αιγιαλίτιδα Ζώνη: ορίζεται 

το τµήµα της θάλασσας το οποίο βρίσκεται µεταξύ του εδάφους κάποιου κράτους 

ή των ακτών του και της ανοικτής θάλασσας. Νοµικά εξοµοιώνεται µε την ξηρά και 

η κυριαρχία εκτείνεται τόσο στον εναέριο χώρο πάνω απ’ τη χωρική θάλασσα, όσο 

και στο βυθό και στο υπέδαφος αυτής. Η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 

ν.µ. είναι δικαίωµα κάθε κράτους, συµπαρασύροντας και τον εθνικό εναέριο χώρο. 

Σήµερα η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη είναι στα 6 ν.µ. και ο εναέριος χώρος στα 10 

ν.µ..  

    Η τούρκικη πρόκληση στο θέµα των χωρικών υδάτων 

συνίσταται στο ότι δε δέχεται καµία Σύµβαση για το ∆ίκαιο της θάλασσας (παρότι 

πρώτη από τις µεσογειακές χώρες άσκησε το δικαίωµα κι επέκτεινε την αιγιαλίτιδα 

ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες ακτές της στα 12 ν.µ.). Επιπλέον απειλεί 

την Ελλάδα ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ν.µ. θα αποτελούσε 

αιτία πολέµου “CASUS BELLI”. Η αντίδραση αυτή της Τουρκίας στηρίζεται στο ότι 

η επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης θα µετέτρεπε το Αιγαίο σε ελληνική 

θάλασσα και θα περιόριζε σε µεγάλο βαθµό τις αξιώσεις της Τουρκίας στην 

υφαλοκρηπίδα του. 

    Η κυριαρχία της Ελλάδας στον αέρα ασκείται στα 10 ν.µ. από 

τις ακτές της. Η τούρκικη πρόκληση στο Αιγαίο υλοποιείται µε παραβιάσεις 

εναέριου χώρου (άνευ αδείας πτήση αεροσκάφους) και παραβάσεις (είσοδος στο 

FIR Αθηνών χωρίς κατάθεση σχεδίου πτήσεως). Ο απώτερος σκοπός της 

Τουρκίας είναι ο επανακαθορισµός του FIR Αθηνών, µε περιορισµό του στον 

έλεγχο του µισού Αιγαίου. Η πολιτική αυτή γραµµή της Τουρκίας είναι σύµφωνη µε 

τη σταθερή επιδίωξή της σε ό,τι αφορά στην υφαλοκρηπίδα, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, που επίσης επιδιώκεται ο διαµοιρασµός του Αιγαίου µε όριο τον 25ο 

Μεσηµβρινό.  
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    Όσον αφορά την τούρκικη πρόκληση στα µειονοτικά, η Τουρκία 

επιδιώκει να δηµιουργήσει προβλήµατα στην Ελλάδα µε τους Μουσουλµάνους της 

∆υτικής Θράκης, τους οποίους αυθαιρέτως και κατά παράβαση της Συνθήκης της 

Λωζάννης (1923) χαρακτηρίζει ως Τούρκους. Με αυτό τον τρόπο δικαιολογεί την 

υπέρ αυτών παρέµβασή της σε διεθνές επίπεδο, για να υποστηρίξει τα ανθρώπινα 

δικαιώµατά τους, τα οποία δήθεν καταπατώνται από την ελληνική πολιτεία. Το 

σχέδιο των Τούρκων µπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις: 

    (1) ∆ιεθνοποίηση του προβλήµατος «τούρκικης εθνικής 

µειονότητας Θράκης», στην οποία συµπεριλαµβάνει και τους Ποµάκους και τους 

Αθίγγανους της περιοχής, που όµως δεν έχουν καµία σχέση µε την τούρκικη φυλή. 

Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. 

    (2) Αυτονόµηση της ∆υτικής Θράκης, στο πλαίσιο της 

αυτοδιάθεσης των λαών, µέσα από µαζικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις που θα 

υποκινηθούν (ή ήδη υποκινούνται) από φανατικούς µουσουλµάνους και 

πράκτορες της MIT της Άγκυρας. 

    (3) Προσάρτηση της ελληνικής Θράκης στην Τουρκία. 

  Με τη Συνθήκη της Λωζάννης οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης 

και οι Ελληνορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής των 

πληθυσµών. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους µουσουλµάνους της Θράκης να 

οργανώσουν την  προσωπική και συλλογική τους ζωή µε πυρήνα τους ισλαµικούς 

κανόνες. Τελείως διαφορετική δυστυχώς ήταν η τύχη της Ελληνορθόδοξης 

µειονότητας της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της Τενέδου. Η ελληνική 

πολιτεία, ωστόσο, σέβεται απόλυτα τα θρησκευτικά δικαιώµατα των 

µουσουλµάνων της Θράκης, χωρίς να επεµβαίνει σε ζητήµατα που έχουν σχέση 

µε την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Έτσι εξηγείται η παρουσία στην 

περιοχή µιας παράλληλης προς αυτή του επίσηµου κράτους δικαιοδοσίας, αυτής 

του Μουφτή, σε θέµατα προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακού δικαίου. Από 

το 1923 έως σήµερα η µειονότητα εκλέγει αδιαλείπτως δύο βουλευτές στο 

ελληνικό κοινοβούλιο, συνήθως έναν Ποµάκο κι έναν Τουρκογενή.  
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  Όπως έχει προαναφερθεί οι ΗΠΑ έθεσαν ως προτεραιότητα τη 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη ΝΑ Ευρώπη ώστε να ανασχεθεί η ρωσική επιρροή. Ο 

στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι η αποτροπή οποιουδήποτε ρωσικού 

ανοίγµατος στα Βαλκάνια, κάτι το οποίο το καταφέρνει µε την δηµιουργία µιας 

διευρυµένης ατλαντικής ασπίδας. Αυτό δηµιουργεί άµεσο εθνικό πρόβληµα στην 

Ελλάδα ιδιαίτερα µετά το άνοιγµα προς τη Μόσχα για συνεργασία στο ενεργειακό 

πεδίο. Η αµερικανική πολιτική επηρεάζεται, στη λογική της αλληλεξάρτησης, στα 

παραπάνω ζητήµατα (εθνικά θέµατα) που είναι ζωτικής σηµασίας για την Αθήνα. 

Η Ελλάδα τώρα καλείται να ισορροπήσει ανάµεσα στις δεσµεύσεις της έναντι του 

ΝΑΤΟ και κατ΄ επέκταση των ΗΠΑ και στην συνεργασία µε την Ρωσία. Με άλλα 

λόγια καλείται να προωθήσει εντός της ΕΕ πολιτικές προσέγγισης µε την Ρωσία 

ταυτόχρονα µε την αποφυγή στοχοποίησης από τις ΗΠΑ. Αυτό εξ αρχής φαίνεται 

ακατόρθωτο αφού οι ΗΠΑ απαιτούν, όπως αποδείχθηκε, την άνευ όρων 

συµπαράταξη των συµµάχων µε τις στρατηγικές τους, θυσιάζοντας εθνική 

κυριαρχία και συµφέροντα στη λογική της Οµαδοσκέψης. Θύµα της οµαδοσκέψης 

είναι και η Ελλάδα η οποία συναινεί στην αναγνώριση του Κοσσόβου, κάτι που 

εθνικά δεν την συµφέρει λόγω των απειλών που προαναφέρθηκαν και ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Θράκης αλλά και της Κύπρου. 
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«…µόνο οι νεκροί έχουν δει το τέλος του πολέµου…» 

Πλάτων 427-347 π.Χ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'Ε': ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Περνώντας στα συµπεράσµατα θα πρέπει πρώτα από όλα να λάβουµε  

υπ’ όψιν µας την προϋπόθεση ότι η έννοια του χώρου επιδέχεται διάφορους 

ορισµούς , µε επικρατέστερους τους εξής: 

 α. Του απόλυτου χώρου, που πρόκειται για τον υλικό χώρο του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, 

 β. Του σχετικού χώρου, που αποτελείται από τη ροή ενέργειας, ατόµων, 

εµπορευµάτων, πληροφοριών, κεφαλαίων, 

 γ. Του χώρου των σχέσεων, που αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, 

την οικονοµική δυνατότητα και προοπτική των περιοχών, τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, µέχρι σήµερα επικρατέστερη έννοια είναι αυτή 

της εδαφικής αντίληψης του χώρου. 87 Σε µια τέτοια λογική τα κλασικά εργαλεία και 

οι στρατηγικές του διεθνούς συστήµατος έχουν τον πρώτο λόγο. Υπερκαλύπτουν 

ακόµα και προσπάθειες οµοσπονδιοποίησης, οικονοµικής ενοποίησης κ.α., όπως 

το ευρωπαϊκό εγχείρηµα. Σε έναν κόσµο λοιπόν «εδαφικών» κρατών σηµασία έχει 

η ισχύς ενός κράτους, η οποία δεν πρέπει να είναι δυνητική αλλά πραγµατική και 

µε δυνατότητα προβολής. «Η πραγµατική ισχύς ενός κράτους συνίσταται κυρίως 

στον στρατό ξηράς του και στις αεροπορικές και ναυτικές δυνάµεις που το 

υποστηρίζουν άµεσα. Οι στρατοί ξηράς είναι το κεντρικό συστατικό της 

στρατιωτικής ισχύος, επειδή αποτελούν το κυριότερο εργαλείο για την κατάκτηση 

                                            
87 Μάριος Καµχής, Η ενοποιήση του ευρωπαϊκού χώρου, Κριτική, Αθήνα, 2006, 
σ.253. 
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και τον έλεγχο εδάφους – ο κύριος πολιτικός σκοπός σε έναν κόσµο εδαφικών 

κρατών…».88 

 Μετά την αστάθεια που δηµιουργήθηκε από το 1989 στην Βαλκανική η 

οποία εν πολλοίς ακόµη συνεχίζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στο χώρο αυτό. Εάν αποτύχει σε αυτήν την 

προσπάθειά της τότε προβάλλει ρεαλιστικός ο κίνδυνος να παρέµβουν στην 

περιοχή άλλες παγκόσµιες δυνάµεις και πρωτίστως σήµερα οι ΗΠΑ. Επιπλέον στα 

κράτη των Βαλκανίων, που είχαν κοµµουνιστικά καθεστώτα, εξακολουθούν να 

υπάρχουν πηγές αστάθειας, τις οποίες οι ΗΠΑ και ΕΕ προσπαθούν να 

καταπολεµήσουν βοηθώντας τις χώρες αυτές και προωθώντας µηχανισµούς 

ένταξής τους στο ΝΑΤΟ και τελικά στην ΕΕ, ενώ η Γερµανία έχει αναλάβει πολλές 

πρωτοβουλίες και προσπαθεί να πρωτοστατήσει στο χώρο των Βαλκανίων. 

 Η Ρωσία παραµένει και σήµερα µια ισχυρότατη πυρηνική δύναµη – 

διαθέτει την πυρηνική αποτροπή, διαθέτει ισχυρά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά 

ερείσµατα. Η βαθύτατη οικονοµική κρίση και οι βαρύτατες επιπτώσεις στην 

πολιτικοστρατιωτική ισχύ της δεν έχουν αναιρέσει το Ρωσικό πολιτικοστρατιωτικό 

δυναµικό. Επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και αυτό 

άλλωστε διαπιστώθηκε και από τη διαµεσολάβησή της στην επίλυση του 

προβλήµατος του Κοσσυφοπεδίου. Γινόµαστε µάρτυρες µιας ενεργειακής 

επανάκαµψης της Ρωσίας που, εκτός των άλλων, έχει το πλεονέκτηµα της 

εγγύτητας σε κράτη που επιτακτικά αναζητούν πηγές ενέργειας. 

 Το τέλος του ψυχρού πολέµου δηµιούργησε τις προοπτικές για την άνοδο 

της Ελλάδας στην ηγετική θέση των Βαλκανίων καθώς και για την αναβάθµιση του 

ρόλου της χώρας µας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Εφόσον η Ελληνική 

πολιτική κερδίσει την ηγετική θέση στα Βαλκάνια, η δυνατότητα της Ελλάδας να 

αποτρέψει και να εξισορροπήσει την Τουρκική απειλή στη Θράκη, το Αιγαίο και 

την Κύπρο είναι µεγαλύτερη. 

                                            
88 John J. Mearsheimer,  Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, 
Ποιότητα Αθήνα, 2011. 
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 Ο ελέγχων τις διεθνείς εµπορικές οδούς ελέγχει τη διεθνή οικονοµία. Ο 

ελέγχων τη διεθνή οικονοµία ελέγχει τον πλανήτη. Αυτό στην περίπτωση του 

Αιγαίου σηµαίνει ότι είναι µια θαλάσσια και εναέρια οδός από τη Μεσόγειο και την 

Ευρώπη προς τα ∆αρδανέλια και τα τούρκικα λιµάνια της Ανατολής. Εάν 

συνδέσουµε σε ευθεία γραµµή το σηµείο ελεύθερης αγοράς των πετρελαίων, το 

Άµστερνταµ, µε το σηµείο διελεύσεως του 40% του µεσανατολικού πετρελαίου, 

δηλαδή το Πορτ-Σάιντ, αυτή η γραµµή θα διέλθει υπεράνω της Γερµανίας, 

Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας, Κοσσόβου, Σκοπίων, µεσαίου ποδός της 

Χαλκιδικής, των Σποράδων και της ∆ωδεκανήσου.  Έτσι εξηγείται γιατί οι 

Σκοπιανοί παρουσιάζουν αλυτρωτικού περιεχοµένου χάρτες, µε την περιοχή της 

Χαλκιδικής που προαναφέρθηκε ως τµήµα της «αλύτρωτης Μακεδονίας του 

Αιγαίου». Έτσι επίσης δικαιολογείται και το επεισόδιο των Ιµίων.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Αιγαίο είναι σηµαντικότατος παράγων 

γεωπολιτικής ισχύος κι ελέγχου της δυνάµεως που δύναται να ασκήσει επ’ αυτού 

κυριαρχικά δικαιώµατα. Κύριο χαρακτηριστικό του χώρου αυτού είναι η ιδιότητά 

του ως εµπορευµατικής διόδου, δια µέσου της οποίας θα κινηθούν τεράστιες 

ποσότητες αζερικού και ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε σκοπό να 

συµπιεσθούν οι τιµές των αντίστοιχων προϊόντων της Μέσης Ανατολής, ώστε να 

δυνηθούν τα τεράστια πολυεθνικά καρτέλ να κινηθούν άνετα στις επενδυτικές τους 

δραστηριότητες προς τις νέες αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Το ζήτηµα του 

πετρελαϊκού τριγώνου µεταξύ Κασπίας, Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής 

Μεσογείου, µε τα νέα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται µετά την 

πτώση του διπολισµού, χρήζει λεπτοµερούς αναλύσεως.  

 Μπορούµε λοιπόν να καταλήξουµε ότι οι ενεργειακές οδοί, που διέρχονται 

από τον ελλαδικό χώρο είναι υψηλής σηµασίας σε ό,τι αφορά τον γεωπολιτικό και 

γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Σε αυτήν την περίπτωση η νατοϊκή διαχείριση 

του αιγιακού χώρου αποτελεί το καλύτερο γεωπολιτικό αντίβαρο και 

γεωστρατηγικό αντίµετρο των ναυτικών µητροπολιτικών δυνάµεων. Οι «γκρίζες 

ζώνες» του Αιγαίου, όπως αυτές προτείνονται από την Τουρκία και γίνονται 

ανεκτές από την Ουάσινγκτον, δε θα ανήκουν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην 

Τουρκία, αλλά θα ανήκουν πιθανότατα στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι σηµείο που πρέπει 

να γίνει αντικείµενο µελέτης και ιδιαίτερης προσοχής απ’ την ελληνική πλευρά, 
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διότι θέτει σε κίνδυνο την εδαφική κυριαρχία της χώρας. Το Αιγαίο είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι του ελλαδικού ηπειρωτικού χώρου κι αποτελεί ζωτικό χώρο 

προσδίδοντας, εκτός των άλλων, βάθος στην άµυνά του.  

 Όσον αφορά τη µορφή του στρατού, η θέσπιση νέου καθεστώτος 

συλλογικής ασφάλειας για το πλέγµα Στενά – Αιγαίο – Κύπρος θα προκύψει από 

τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναβαθµίζοντας το ρόλο της ΕΕ µέσα στο πλαίσιο 

του ΝΑΤΟ και του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συγκροτηθούν 

συνδυασµένες µεικτές δυνάµεις αποστολών (combined joined task forces) 

πολυεθνικής συνθέσεως, οι οποίες θα υπάγονται στις νέες ευρύτερες νατοϊκές 

διοικήσεις ως οργανικές τους µονάδες πολλαπλών αποστολών. Η Περιοχή 

Ευθύνης θα ορίζεται από το είδος και το µέγεθος της προς αντιµετώπιση κρίσεως, 

αλλά και από τις πολυεθνικές δυνάµεις που θα εµπλακούν. Τελικός στόχος είναι η 

εξασφάλιση της διατλαντικής σχέσεως και η διατήρηση της αµερικάνικης 

παρουσίας στην Ευρώπη, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί θετική 

εξέλιξη για την Ελλάδα.89 

 Η οικονοµική ενοποίηση της Ευρώπης δεν αποτέλεσε εφαλτήριο για την 

ολιστική ολοκλήρωση, που θα είχε συνέπεια µια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή 

πολιτική και έναν κοινό στρατηγικό σχεδιασµό. Ο οµοσπονδισµός φαίνεται ότι ενώ 

είχε αποτέλεσµα στις ΗΠΑ, εντούτοις στην Ευρώπη δεν έχει ακόµα επιτευχθεί. Ο 

Βεστφαλιανός χαρακτήρας των Κ-Μ, που καθιερώνει το έθνος-κράτος ως 

κυρίαρχη και προαπαιτούµενη µορφή πολιτικής εξουσίας, περιγράφει το κράτος 

ως µια εξουσία νόµιµη, που απευθύνεται σε πολίτες εντός συγκεκριµένης 

επικράτειας. Κάτω απ’ αυτή την αντίληψη είναι αδύνατη οποιαδήποτε 

παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας ή η από κοινού εκµετάλλευση στρατηγικών 

πλεονεκτηµάτων των κρατών-µελών της Ευρώπης. 

 Απ’ όλες τις θεωρήσεις των ∆ιεθνών Σχέσεων η επικρατέστερη για την 

περίπτωση της Ευρώπης, παρά τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός 

ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, είναι ο Ρεαλισµός. Ο Ρεαλισµός στην ΕΕ εκφράζεται 

                                            
89 Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική Θεωρία και η Πράξη, Παπαζήσης, Αθήνα, 

2002.  
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µέσω του διακυβερνητισµού, που ουσιαστικά πρόκειται για ρεαλισµό που 

αναγνωρίζει τόσο τη σπουδαιότητα της θεσµοθέτησης στη διεθνή πολιτική, όσο και 

τον αντίκτυπο των διαδικασιών στους πολίτες των Κ-Μ από τις κυβερνητικές 

επιλογές. 

 « Τα κράτη ως ορθολογικές ενότητες εντός του άναρχου διεθνούς 

συστήµατος επιτυγχάνουν το υπέρτατο συµφέρον τους, τηµ επιβίωση µέσω της 

ισχύος. Οι διεθνείς κανόνες και οι διεθνείς θεσµοί εξυπηρετούν αυτους που 

διαθέτουν ισχύ».90 Πολύ πιθανό το ευρωπαϊκό εγχείρηµα να είχε επιτυχία στην 

περίπτωση που η έννοια του κράτους δεν είχε αυτή της εδαφικής κυριαρχίας, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ΑΟΖ. Τα σενάρια που κυριαρχούν και αφορούν 

στην ενοποίηση της Ευρώπης είναι τρία:91 

 α. Μια Ευρώπη απλής τελωνειακής ένωσης και ενός ισχυρού µικρού 

οικονοµικού-νοµισµατικού πυρήνα περίπου 15 Κ-Μ. Αυτό συµπεραίνεται από τις 

αλλεπάλληλες µεγάλες και χωρίς προετοιµασία διευρύνσεις της ΕΕ. 

 β. Ένα ενιαίο οµοσπονδιακό κράτος, το οποίο όµως βάσει ρεαλισµού 

θα προκύψει για λόγους συµφέροντος, λόγους επιβίωσης και διατήρησης 

κρατικών οντοτήτων στο διεθνές σύστηµα. Η επιβίωση θα επιβάλει τη µεταβίβαση 

ουσιαστικών κυριαρχικών δικαιωµάτων σε υπέρτερο πολιτικό όργανο 

(Commission) κατά το πρότυπο των ΗΠΑ. 

 γ.   Πολιτική ενδυνάµωση της ΕΕ και του τρόπου διακυβέρνησης µε την 

ταυτόχρονη νοµιµοποίηση από τους Ευρωπαίους και τις κυβερνήσεις των Κ-Μ. 

Αυτό θα οδηγήσει σε µια Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

που θα το διακρίνει η αγαστή συνεργασία µε τα εθνικά κοινοβούλια. 

                                            
90 Κουσκουβέλης Ηλίας,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείςΣχέσεις ,Ποιότητα, Αθήνα, 2010, 

σ. 61 

91 Quermonne, Το πολιτικό σύστηµα της ΕΕ, Παπαζήση  Αθήνα, 2005, σ. 143. 
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 Ευσύνοπτα η υψηλή στρατηγική των κρατών στη διεθνή πολιτική, εκτός 

από τις περιπτώσεις της αποχής, όπου επιλέγεται ο αποµονωτισµός ή η 

ουδετερότητα, συνίσταται στη συµµετοχή από τη σκοπιά του ηγεµόνα, του 

εξισορροπιστή και του ανίσχυρου. Οι δύο πρώτοι έχουν τις επιλογές της 

εσωτερικής και εξωτερικής ενδυνάµωσης και του «διαίρει και βασίλευε» µε την 

επιθετική και αµυντική χροιά αντίστοιχα. Η ενδυνάµωση επιτυγχάνεται µε την 

αύξηση των συντελεστών ισχύος, δηλαδή όπου είναι δυνατή η αύξηση των υλικών 

(γεωγραφία, πληθυσµός, πηγές πλούτου, ένοπλες δυνάµεις), των λειτουργικών 

(πολιτικό σύστηµα, διοίκηση του κράτους, στρατιωτική κινητοποίηση, θέση του 

κράτους στο διεθνές σύστηµα) και των υποκειµενικών συντελεστών (ηγεσία - 

κύρος κράτους). 92 

 Τα Κ-Μ της ΕΕ εξ ορισµού ως µέλη ενός υπερ-κρατικού οικοδοµήµατος 

έχουν επιλέξει τη συµµετοχή. Κάποια απ’ αυτά έχουν ηγεµονικό ρόλο εντός αυτής, 

όπως η Γερµανία και η Γαλλία και γενικά ο ισχυρός Βορράς, κάποια άλλα 

επιλέγουν την εξισορρόπηση και κάποια πιο ανίσχυρα, όπως π.χ. ο δαπανηρός 

Νότος, τη σύµπλευση και τον κατευνασµό. Είναι ωστόσο παράξενο ότι µεταξύ των 

ηγετικών κρατών η οικονοµική δύναµη (Γερµανία) φαίνεται να κυριαρχεί έναντι 

µιας καθαρά και παραδοσιακά µεγάλης δύναµης µε στρατιωτική και πυρηνική 

ισχύ. Παράλληλα οι ΗΠΑ ως η µόνη µεγάλη δύναµη µε όλες τις απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί έτσι, στη µεταψυχροπολεµική εποχή 

αναµφισβήτητα επιλέγει τον ηγεµονισµό. Συνεπώς τα Κ-Μ επιλέγουν ανάλογα µε 

τη θέση τους στο διεθνές σύστηµα την κατάλληλη υψηλή (εθνική) στρατηγική, για 

να αυξήσουν την ισχύ τους.  

 Ειδικά όσον αφορά στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ενιαίο συµπαγή 

δρώντα, έχουν συγκεκριµένη στρατηγική και κουλτούρα, µε σαφείς στόχους, 

βασικότερος εκ των οποίων είναι η διατήρηση της θέσης τους στο διεθνές 

σύστηµα και η ανάσχεση της Ρωσίας. Από τα κυριότερα εργαλεία της στρατηγικής 

τους είναι η Ευρώπη και ο ΟΗΕ. Πράγµατι µέσω της ΕΕ οι ΗΠΑ επεκτείνονται 

                                            
92 Ben Rosamond ,Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Μεταίχµιο, Αθήνα, 

2004 
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προς ανατολάς και µέσω του ΟΗΕ νοµιµοποιούν επιχειρήσεις σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Είναι γεγονός ότι ενώ έχει προβλεφθεί η διαδικασία για την είσοδο 

κρατών στον ΟΗΕ, τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 5 µόνιµα µέλη στο 

Συµβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ), δεν έχει προβλεφθεί η αποχώρησή τους. 

 Στον αντίποδα αυτού η ΕΕ είναι ένας µη ενιαίος δρων, ένας οικονοµικός 

Λεβιάθαν µε διακυβερνητικά χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι σε οικονοµικό 

επίπεδο επιτεύχθηκε ως έναν βαθµό η ενοποίηση και αναµενόταν να υλοποιηθεί 

και η ενοποίηση της Ευρώπης ως σύνολο, µε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, κοινή 

στρατηγική κουλτούρα και κοινούς – συµπαγείς στόχους. ∆υστυχώς όµως ακόµα 

και σήµερα δεν οµιλούµε για ένα οικοδόµηµα ενιαίο και πολιτικά οµοιογενές, κάτι 

που αποδίδεται όχι τόσο στον οικονοµικό, όσο στον πολιτισµικό, ιστορικό και 

γεωπολιτικό τοµέα. Εάν λοιπόν ο ευρωπαϊκός εθνικισµός, που τις ρίζες του τις έχει 

στον γκολικό ευρωσκεπτικισµό, δεν αντικατασταθεί από ενιαία πολιτισµική, 

υπερεθνική, ευρωπαϊκή αντίληψη, το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα όχι µόνο δε θα 

καταστεί δυνατό, αλλά θα καταρρεύσουν όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει, 

κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο. 

 «…Η Ευρώπη είναι αναγκασµένη να αναζητήσει τις ελληνικές, ρωµαϊκές 

και ιουδαϊκές πολιτισµικές της καταβολές και να τις αξιοποιήσει τοποθετώντας τις 

στο βάθρο, όπου άλλοτε τοποθετούσε το έκαστο ευρωπαϊκό κράτος τις εθνικο-

ιδεοληπτικές του προσηλώσεις…».93 Η ΕΕ θα έπρεπε να αποτελεί το είδος 

δρώντα που θα χαρακτηριζόταν ως: 

 α. Οµοσπονδιακό κράτος 

 β. Θεσµικό οικοδόµηµα 

 γ. Μηχανισµός συλλογικής ασφάλειας 

 δ. Ευρωπαϊκό Λεβιάθαν 

                                            
93 Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική Θεωρία και η Πράξη , Παπαζήσης,  Αθήνα, 2002, 

σ. 187. 
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 στ. Οικοδόµηµα τα στοιχεία του οποίου υπερκαλύπτουν ένα έθνος 

 Καθίσταται αντιληπτή η τάση διαχωρισµού ενός ευρωπαϊκού ισχυρού 

πυρήνα, ενός ισχυρού βορειοευρωπαϊκού δικτύου Κ-Μ µε ισχυρή οικονοµία, αλλά 

και εθνο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά και µιας αδύναµης περιφέρειας, ενός 

ανίσχυρου, δαπανηρού (για τους Βορειοευρωπαίους) Νότου. «…Άλλωστε αυτό 

αποδεικνύει και η απόλυτη συµφωνία µεταξύ Λονδίνου και Βόννης στο από την 

Ουάσινγκτον προωθούµενο ζήτηµα της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

Ανατολάς, χωρίς να προωθηθεί όµως ταυτόχρονα το ζήτηµα της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Αµύνης…».94 

 Για άλλη µια φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες γίνονται θεατές χρήσης των 

παραδοσιακών εργαλείων αλλά και των κινήτρων (φόβος – τιµή – συµφέρον) των 

κρατών στο διεθνές σύστηµα, ακόµα και εντός µιας εν µέρει οµοσπονδίας, όπως 

αυτή της ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα η διεύρυνση που αναφέρθηκε συµφέρει τη 

Γερµανία, διότι µε ειρηνικό (αυτή τη φορά) τρόπο κατακτά έναν ζωτικό χώρο που 

θεωρεί πολιτισµικά συγγενή. Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αντιτίθεται στην 

ειρηνευτική ολοκλήρωση, βλέπει τη διεύρυνση ως τροχοπέδη σ’ αυτήν την 

προσπάθεια, ενώ οι ΗΠΑ, µε τη γνώση της στρατηγικής µιας µεγάλης δύναµης, 

υπερασπίζονται (µε τη διεύρυνση προς Ανατολάς) την πρωτοκαθεδρία τους στην 

Ευρασία. Οι ΗΠΑ φροντίζουν να προβάλλουν τη δυνατότητα που έχουν να 

προστατεύσουν την ΕΕ εναντίον των εχθρών της (το Ισλάµ), ενώ τα υπόλοιπα    

Κ-Μ συµπλέουν και κατευνάζουν τους ισχυρούς µε σκοπό την επιβίωσή τους. 

 Η Γαλλία από την άλλη µεριά, ως η µόνη πυρηνική δύναµη, προσβλέπει 

σε ηγετική θέση σε έναν «λατινικό» Νότο (Πορτογαλία - Γαλλία – Ισπανία – Ιταλία 

– Ελλάδα). Τα υπόλοιπα Κ-Μ µοιάζουν λίγο ή πολύ υποτελείς (ή καλύτερα φόρου 

υποτελείς) στις ισχυρές δυνάµεις της ΕΕ και ως σύνολο στις ΗΠΑ. 

 Αυτό το έλλειµµα της ΕΕ στο πολιτικό επίπεδο έχει άµεσο αντίκτυπο στην 

ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και κατά συνέπεια στον ευρωπαϊκό στρατηγικό 

                                            
94 Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική Θεωρία και η Πράξη , Παπαζήσης,  Αθήνα, 2002, 

σ. 189. 
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σχεδιασµό και στην εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ. Πράγµατι η πολύπλευρη 

ετερότητα που χαρακτηρίζει την ΕΕ σε µέσα, στόχους και ισχύ δε δίνουν τη 

δυνατότητα για τη δηµιουργία µιας ενιαίας στρατηγικής κουλτούρας. 

 Η ΕΕ είναι µια ήπια δύναµη, η οποία έχει θετικά αποτελέσµατα στον 

οικονοµικό τοµέα, αλλά, παρά τις προσπάθειες, κανένα αποτέλεσµα στον τοµέα 

της πολιτικής και της άµυνας και ασφάλειας. Χαρακτηριστική προσπάθεια αποτελεί 

η ∆ιακήρυξη του Πέτερσµπεργκ95, που προσδιορίζει τις αποστολές που δύναται 

να αναλάβει η ΕΕ και συγκεκριµένα: 

 α. Ανθρωπιστικές αποστολές και διασώσεις. 

 β. Ειρηνευτικές αποστολές. 

 γ. Χειρισµό κρίσεων. 

 δ.  Αποστολές επιβολής ειρήνης. 

 Ωστόσο, παρά τη θεσµική προσπάθεια µε τη ∆ιακήρυξη του 

Πέτερσµπεργκ, στην πράξη (Βοσνία και Κόσσοβο) είχαµε πλήρη απουσία 

εφαρµογής των συγκεκριµένων αποστολών της ΕΕ. Η αδιαµφισβήτητη ισχύς των 

ΗΠΑ µέσω του ΝΑΤΟ πατρόναρε για ακόµη µια φορά την ΕΕ, υπενθυµίζοντας µε 

ύφος ηγεµόνα ότι: 

 «…η ∆ΕΕ (ΕΕ) θα πρέπει να εξελιχθεί σε µέσο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού 

σκέλους της Ατλαντικής Συµµαχίας, όχι ισότιµου ευρωπαϊκού αµυντικού εταίρου 

της Ατλαντικής Συµµαχίας, αλλά απολύτως υπεύθυνου και αρµόδιου για τα 

αµυντικά ζητήµατα και τις κρίσεις που εκδηλώνονται στον γεωγραφικό χώρο των 

θεσµικώς ή γεωγραφικώς ευρωπαϊκών εδαφών».96 

                                            
95 Πήραν την ονοµασία τους από τη ∆ιακήρυξη του Πέτερσµπεργκ στις 19 Ιουνίου 

1992 µε απόφαση της Υπουργικής Συνόδου της ∆ΕΕ. 

96 Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική Θεωρία και η Πράξη , Παπαζήσης,  Αθήνα, 2002, 

σ. 182. 
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 Συνεπώς η µορφή δρώντα που συνιστά η ΕΕ αποτελεί από µόνη της το 

πλέον σηµαντικό εµπόδιο διαµόρφωσης µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 

κουλτούρας. Εν µέρει η ανάδειξη των ΗΠΑ σε δύναµη στους κόλπους της 

Ευρώπης, όπου προσφέρει ηγεσία και µέσα, διευκόλυνε τους Ευρωπαίους που 

προτιµούσαν αυτή την ηγεσία από µια αντίστοιχη ενός Κ-Μ της ΕΕ (πιθανόν της 

Γερµανία ή της Γαλλίας). Η συνέπεια αυτού ήταν η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και του 

Ατλαντισµού, η περιθωριοποίηση του Ευρωπαϊσµού και η επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου των ΗΠΑ για ισχυρό εταίρο, αλλά όχι ανεξάρτητο και τόσο 

ισχυρό ώστε να τους απειλεί, µε παράλληλη ανάσχεση της ρωσικής ανάκαµψης 

και διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας τους στην Ευρασία. Γι’ αυτόν τον λόγο η 

χρήση στρατιωτικής ισχύος αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία, λόγω µιας σειράς 

παραµέτρων97: 

 α. Η εµπλοκή µεγάλου αριθµού Κ-Μ µε διαφορετική ισχύ, 

προσανατολισµούς, προτεραιότητες και εθνικά συµφέροντα. 

 β. Η διαµόρφωση σχέσης εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

 γ. Ο αυτοπροσδιορισµός της ΕΕ ως ήπιας δύναµης. 

 δ. Ο ιδεολογικός κατακερµατισµός της ΕΕ σε Ατλαντιστές και 

Ευρωπαϊστές. 

 Οι ΗΠΑ που διαθέτουν τη στρατηγική κουλτούρα µιας µεγάλης δύναµης, 

µε κύριο χαρακτηριστικό τους τη «σκληρή ισχύ», φαίνεται να έχουν συµπεριλάβει 

στη στρατηγική τους την αρωγή προς την ΕΕ, µε αντάλλαγµα αυτή να 

αυτοπροσδιορίζεται ως µια «ήπια δύναµη». Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι και οι 

ΗΠΑ είναι ουσιαστικά µια οµοσπονδία ολοκληρωµένη, όπως αισιοδοξεί να γίνει η 

ΕΕ, διαθέτει πλαίσιο διακριτικής στρατηγικής κουλτούρας, παρά τον 

πολυπολιτισµικό και πολυεθνικό (όπως και στην ΕΕ) χαρακτήρα της χώρας. 

Βέβαια για λόγους δικαιοσύνης θα έπρεπε να τονίσουµε ότι σε ό,τι αφορά την 

                                            
97 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009. 
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ιστορική ετερότητα οι ΗΠΑ διαφέρουν από την ΕΕ, όπου οι ιστορικές καταβολές – 

διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται και µάλιστα έντονα. 

 Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ) αποτέλεσε 

τον προκάτοχο της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Στρατηγικής. Για τον σχεδιασµό της 

Ευρωπαϊκής Αµυντικής Στρατηγικής πρέπει να ληφθούν µέτρα σχετικά µε την 

αποστολή της ΕΠΑΑ, κυρίως σε επίπεδο εφαρµογής, καθώς και να υπάρξει 

συντονισµός της αµυντικής σχεδίασης µεταξύ των Κ-Μ. Επιπρόσθετα οι 

ευρωπαϊκές δυνάµεις θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να προσαρµοστούν στο 

σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας, αλλά και στη νέα γενιά πολέµου (4η γενιά) που 

αχνά αρχίζει να διακρίνεται, µε κύριο χαρακτηριστικό τις δικτυο-κεντρικές 

δυνατότητες (network – centric warfare) των πολεµικών συρράξεων. 

 Πολλαπλασιαστή ισχύος της ΕΕ θα αποτελέσει η ύπαρξη δυνάµεων 

ειδικών επιχειρήσεων, που θα συγκροτούνται από ευέλικτες και εκσυγχρονισµένες 

δυνάµεις µε δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης. Βάση όλων των παραπάνω θα 

πρέπει να αποτελέσει ένα Ευρωπαϊκό, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό ∆όγµα.98 

 Για να καταστεί η ΕΕ ισχυρός και αξιόπιστος παίχτης στην παγκόσµια 

σκηνή είναι απαραίτητη η αποτελεσµατικότητά της στους παρακάτω τοµείς: 

 α. Να καταστεί αποτελεσµατική στο εσωτερικό της, βελτιώνοντας τις 

δικές της στρατιωτικές δυνατότητες. 

 β. Να ασκεί επιρροή στο άµεσο περιβάλλον της, αναπτύσσοντας 

στενότερους δεσµούς µε τις γειτονικές της χώρες. 

 γ. Να έχει αποτελεσµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο, αναπτύσσοντας 

δεσµούς µε τις γειτονικές της χώρες. 

 Εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις δε γίνουν πραγµατικότητα, πολύ απλά κι 

επί της ουσίας «…Βρυξέλλες δεν υπάρχουν…». Εποµένως, παρά τα όποια 

                                            
98 Chief of Staff, NATO,Joint Doctrine Publication 01 (JDP 01), NATO, UK, 2008. 
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πλεονεκτήµατα (;) στην οικονοµία έφερε η οικονοµική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε 

θέµατα επιβίωσης – διατήρησης της θέσης ενός Κ-Μ στο διεθνές σύστηµα δεν έχει 

γίνει καµία πρόοδος. Παράλληλα µ’ αυτό, η ένταση και η απειλή δεν είναι η ίδια για 

όλα τα Κ-Μ της ΕΕ. 

 Η περίπτωση της Ελλάδας είναι αυτή που, όντας στα νοτιοανατολικά 

σύνορα της ΕΕ, αντιµετωπίζει µε ένταση και αενάως απειλές έναντι όχι µόνο της 

εδαφικής της ακεραιότητας, αλλά και της εθνικής της ανεξαρτησίας και των 

συµφερόντων της. Οι απειλές αυτές γίνονται εντονότερες όσο αποδεικνύεται ο 

ενεργειακός πλούτος της επικράτειας σε ξηρά και θάλασσα, κάτι που σε περιόδους 

αδυναµίας µοιάζει µε κατάρα. Καλείται λοιπόν να χρησιµοποιήσει από τη θέση της 

στο διεθνές σύστηµα και µε την ισχύ που διαθέτει τις παραδοσιακές στρατηγικές. 

 Υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στη στρατιωτική νοοτροπία και στον 

στρατηγικό σχεδιασµό. Όπως όρισε ο Κλαούζεβιτς «η τακτική είναι η τέχνη της 

χρησιµοποίησης των στρατιωτικών δυνάµεων στο πεδίο της µάχης, ενώ η 

στρατηγική είναι η τέχνη της χρησιµοποίησης των µαχών στον τελικό πόλεµο». 

∆εν είναι δυνατόν να πετύχει την αποστολή του ένας στρατός, χωρίς πολιτική 

βούληση, παρά το γεγονός ότι έχει καθοριστεί ο στρατηγικός του 

προσανατολισµός. Η κατάσταση αυτή δεν είναι πολύ διαφορετική στη διπλωµατία, 

καθώς διαφέρουν µόνο στα µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του 

στόχου.  

 Τα κράτη που επιδεικνύουν την ικανότητα να µετατρέπουν τους 

στρατηγικούς τους στόχους σε βραχυπρόθεσµες και στιγµιαίες τακτικές, µπορούν 

να πετύχουν µεγάλα άλµατα στις οργανωτικές δοµές ισχύος, οι οποίες επιδέχονται 

κάθε είδους δυναµική αλλαγή. Αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα, χωρίς να 

καταστούν απόλυτες οι διπλωµατικές σχέσεις των χωρών, και ευελιξία, χωρίς 

αµφιταλαντεύσεις µεταξύ διαφόρων στρατηγικών στόχων. Η αυτοπεποίθηση µιας 

χώρας και το όραµά της για το µέλλον µετριέται µε τον συγχρονισµό στις διεθνείς 

σχέσεις, την ψυχολογική της ανωτερότητα κατά τη διαπραγµατευτική διαδικασία 

και την ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.  

 Οι χώρες που η εξωτερική τους πολιτική αφέθηκε, εξαιτίας της έλλειψης 

πολιτικής βούλησης, στη ροή των συγκυριακών διακυµάνσεων, δεσµεύτηκαν σε 
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µια πολύπλοκη, αντιφατική εικόνα, που σχηµατίστηκε από στιγµιαίες αντιδράσεις. 

Υιοθετούν µια συµπεριφορά µετριασµένης ψυχολογίας, ακόµα και στις 

περιπτώσεις που απαιτείται µια αµυντική στάση στην περίπτωση της «µη 

συµµετοχής στην κρίση» ή, ακόµα περισσότερο, στην περίπτωση της 

«συµµετοχής στην επίλυση». Αυτοί οι επίλεκτοι «ελίτ», που δε διαθέτουν 

ταυτότητα, αντί να βγαίνουν µπροστά στις κρίσιµες περιόδους και να παίζουν 

καθοριστικό ρόλο, έχουν περιοριστεί να µένουν στην αφάνεια και στην έλλειψη 

πρωτοβουλιών. Η διατήρηση της χώρας τους στο προσκήνιο της διεθνούς 

επικαιρότητας δηµιουργεί την ανάγκη υπεύθυνων πολιτικών. Θεωρούν την 

υιοθέτηση µιας παθητικής πολιτικής ως σίγουρη και µη συνεπαγόµενη κινδύνους. 

Βιώνοντας το φόβο του κινδύνου, θεωρούν πιο ασφαλές να συµπορευτούν µε την 

πραγµατική ισχύ άλλων, παρά να στηριχτούν στη δική τους, συνεκτιµώντας την 

ιστορία, τη γεωγραφία τους, τον πλούτο, τον πληθυσµό και τους άλλους 

παράγοντες ισχύος τους.  

 Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και στη συνέχεια το τέλος του 

Ψυχρού Πολέµου δηµιούργησαν ένα κενό εξουσίας, το οποίο ανέδειξε τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισµό, µεταβάλλοντας οριστικά τον γεωπολιτικό χάρτη της 

Ευρώπης σε κρίσιµες διαστάσεις. 

α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε κρίσιµο οικονοµικό και πολιτικό 

όγκο, που ενίσχυσε τον διεθνή ρόλο της. 

β. Η ένταξη των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε. επέτρεψε 

την εξάλειψη γεωπολιτικών τριβών, δηµιουργώντας σταθερότητα στα σύνορα 

Ρωσίας– Ε.Ε., µε άµεσο αποτέλεσµα τη σύνδεση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων της Ε.Ε. µε τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας.  

γ. Οι ΗΠΑ, εστιάζοντας την προσοχή τους στη διατήρηση του 

ηγεµονισµού στο δυτικό ηµισφαίριο και στον εκδηµοκρατισµό των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και αγνοώντας εκκλήσεις διεθνούς 

συνεργασίας για σηµαντικά θέµατα, π.χ. Ιράκ, υποχρεώνονται και πάλι να 

στρέψουν την προσοχή τους στη διαµόρφωση ισορροπιών µέσα στην Ε.Ε. Η 

αµερικανική «επέµβαση» στις ενδοευρωπαϊκές υποθέσεις προσλαµβάνει 

στρατηγικό χαρακτήρα και αναµένεται να ενταθεί στα επόµενα χρόνια. Η αστάθεια 
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στο «µαλακό υπογάστριο» της Ε.Ε., τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε εκείνο της 

Ρωσίας, τον Καύκασο, ενδεχόµενα να παίξει σηµαντικό ρόλο στις 

ευρωαµερικανικές σχέσεις. 

 Οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις δηµιουργούν ένα νέο στρατηγικό 

περιβάλλον, το οποίο µεταβάλλει ορισµένες ουσιαστικές παραµέτρους της 

ελληνικής εθνικής στρατηγικής. Η κατοχύρωση της ασφάλειας αλλά και της 

διασφάλισης της αναπτυξιακής πορείας συντελείται σε δυσχερέστερες συνθήκες, 

ιδιαίτερα µετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την επακόλουθη αναδιανοµή κοινοτικών 

πόρων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Με τη διάσκεψη κορυφής της Ε.Ε. και 

την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας τερµατίζεται η 

αγωνιώδης αναζήτηση της Άγκυρας, για την κάλυψη του στρατηγικού κενού όπου 

βρέθηκε µε το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δυσχερέστερη 

τη διαχείριση του προβλήµατος εθνικής ασφάλειας, που αντιµετωπίζει η Ελλάδα 

από την Τουρκία στο Αιγαίο, καθώς όχι µόνο δεν ενισχύθηκαν, αλλά 

απονευρώθηκαν περισσότερο οι πολιτικές προϋποθέσεις (Ελσίνκι 1999) που 

υπήρχαν για τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας µε την άρση 

της τούρκικης στρατιωτικής απειλής και τις εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της 

ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου. 

 Η εθνική στρατηγική (υψηλή στρατηγική) και κατ’ επέκταση η στρατιωτική 

στρατηγική δε θα πρέπει να σχεδιάζεται «εν κενώ», αλλά θα πρέπει να 

προσανατολίζεται ακριβώς σε αυτή την αύξηση της σχετικής ισχύος έναντι των 

άλλων κρατών στο διεθνές σύστηµα. Ακόµα και στην περίπτωση που ένα κράτος 

δεν είναι µεγάλη δύναµη, µε τη σωστή στρατηγική µπορεί να γίνει µεγάλη 

περιφερειακή δύναµη από την οποία να «εξαρτώνται», ή καλύτερα να συνοµιλούν 

µαζί της, µεγάλες δυνάµεις στη συγκεκριµένη περιφέρεια – περιοχή. 

  Η σχεδίαση της στρατηγικής θα πρέπει να προσεγγιστεί µε γνώµονα τους 

συντελεστές ισχύος ενός κράτους, ήτοι: υλικοί (γεωγραφία, πληθυσµός, πηγές 

πλούτου, ένοπλες δυνάµεις), λειτουργικοί (πολιτικό σύστηµα, διοίκηση κράτους, 
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στρατιωτική κινητοποίηση, θέση του κράτους στο διεθνές σύστηµα), υποκειµενικοί 

(ηγεσία, κύρος κράτους).99 

 Η γεωγραφία συναρτάται µε την έκταση µιας χώρας, µε τη µορφολογία του 

εδάφους, µε τη θέση της χώρας στο άµεσο περιβάλλον (γειτνίαση) στο ευρύτερο 

διεθνές σύστηµα και µε το κλίµα της. Είναι λογικό ότι σε αυτόν τον συντελεστή ένα 

κράτος δεν έχει επιρροή. Ουσιαστικά η τύχη είναι αυτή που καθορίζει την 

υπεροχή. Όσον αφορά τη χώρα µας, η γειτνίαση (εξαιρώντας ίσως την Ιταλία) 

αποτελεί µειονέκτηµα, δηµιουργώντας γύρω της ένα µουσουλµανικό τόξο που την 

απειλεί οικονοµικά, πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά. Αρκεί κανείς να 

ακολουθήσει τον αγωγό πετρελαίου AMBO, για να οριοθετήσει αυτό το τόξο.  

 Ο προσανατολισµός της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας θα πρέπει να 

θεωρεί ότι το Αιγαίο (εκεί υφίσταται η κύρια απειλή) αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της ηπειρωτικής χώρας, ζωτικό χώρο που της προσδίδει στρατηγικό 

βάθος. Απώλεια του Αιγαίου ή µέρους αυτού θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια 

σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και µηδενισµό της ισχύος της χώρας. Θα πρέπει 

λοιπόν η στρατιωτική παρουσία να είναι αισθητή στο Αιγαίο και οι εχθρικές 

προκλήσεις (εξ ανατολών) να εφελκύσουν τη διεθνή νοµιµοποίηση της 

στρατιωτικής παρουσίας, τόσο στις βασικές νήσους όσο και στις µικρονησίδες και 

βραχονησίδες. Η υποστήριξη της πολεµικής αεροπορίας για τον εναέριο έλεγχο, 

καθώς και του πολεµικού ναυτικού για την αποφυγή ή πρόκληση ναυτικών 

αποκλεισµών, κρίνεται απαραίτητη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ενταθούν οι 

προσπάθειες να ενωθεί (το Αιγαίο) µε την ηπειρωτική Ελλάδα σε επίπεδο 

µεταφορών – µετακινήσεων, ώστε να καλύπτεται διαρκώς και στο σύνολό του. 

 Η υψηλή στρατηγική της χώρας µε την σειρά της θα υποστηρίξει την 

εθνική στρατιωτική στρατηγική ΕΘΣΣ. Στην ΕΘΣΣ αποτυπώνεται σαφώς η 

αποστολή των Ε∆ η οποία είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της 

εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών ∆ικαιωµάτων και των αρµοδιοτήτων της 

                                            
99 Ηλίας Κουσκουβέλης,Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Ποιότητα,  Αθήνα, 2004, 

σ. 148. 
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χώρας, που καθορίζονται από διεθνείς συµβάσεις ή δια της διεξαγωγής των 

απαιτουµένων κατά περίπτωση επιχειρήσεων προς συµβολή και αντιµετώπιση 

κάθε µορφής απειλής κατά των εθνικών συµφερόντων.100 

Βασίζεται στην αναγνώριση  των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων που 

απειλούν την Ελλάδα, το έδαφός της, τον πληθυσµό της και τα συµφέροντα 

ασφάλειας της. ∆ίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης όλων αυτών των απειλών και  

οργάνωσης των αναγκαίων ενεργειών µας για την αντιµετώπισή τους, σε εθνικό 

επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, αποβλέπει στην κινητοποίηση του συνόλου των 

Ενόπλων ∆υνάµεων αλλά και των λοιπών δυνάµεων του Έθνους, του κράτους και 

των σωµάτων ασφαλείας, σε συνδυασµό µε τους πόρους των αποκεντρωµένων 

τοπικών και περιφερειακών αρχών και των βασικών φορέων που έχουν ζωτική 

σηµασία για τη χώρα. Οι καθοριζόµενοι από την ΕΘΣΣ Στρατηγικοί Αντικειµενικοί 

Σκοποί είναι οι παρακάτω:  

 α. Η διαφύλαξη και η προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας στον 

ευρύτερο χώρο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. 

 β. Η αποτροπή προκλήσεων ή/και ένοπλης επίθεσης. 

   γ.  Η πρόγνωση - διαχείριση και αντιµετώπιση κρίσεων. 

 δ.  Η αντιµετώπιση γενικευµένης επίθεσης και η διεξαγωγή και ο νικηφό- 

ρος τερµατισµός αυτής.101 

 Το µέγεθος και η ποιότητα του πληθυσµού αποτελούν συντελεστή ισχύος 

για την αµυντική  και εξωτερική πολιτική κάθε χώρας. Αυτό ισχύει για δύο λόγους: 

πρώτον διότι ένα κράτος µε µεγάλο πληθυσµό µπορεί να οργανώσει σε καιρό 

ειρήνης ή πολέµου έναν αντίστοιχο σε µέγεθος στρατό και δεύτερον διότι ένα 

µεγάλο σε πληθυσµό κράτος είναι πολύ δύσκολο να κατακτηθεί και να ελεγχθεί 

                                            
100 ΓΕΣ, ΣΚ 20-1, ΓΕΣ, Αθήνα, 1984, σ. 10. 

101 ΥΠΕΘΑ , Λευκή Βίβλος, 2014. 
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από έναν εισβολέα, χωρίς κάποια αναλόγως απαιτούµενα χαρακτηριστικά, όπως η 

τεράστια στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή και η αντίστοιχη πληθυσµιακή 

µάζα. Για παράδειγµα, δεν είναι περίεργο που η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο σε 

αριθµό µετά τις ΗΠΑ στρατό στο ΝΑΤΟ, αλλά και κατά πολύ µεγαλύτερο απ’ αυτόν 

της Ελλάδας. Πέραν αυτών ο µεγάλος όγκος του πληθυσµού και η πληθυσµιακή 

υπεροχή έναντι των γειτόνων γεννά επιθετικότητα, όπως και µετανάστευση. Ο 

Κονδύλης δε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πληθώρα διάχυτης και 

ακαταστάλαχτης ενέργειας, που παρουσιάζει το µέγεθος και η νεανικότητα του 

τούρκικου πληθυσµού, θα διοχετευθεί σε δραστηριότητες συναπτόµενες µε τον 

προσδιορισµό και την έµπρακτη προάσπιση της τούρκικης ταυτότητας και της 

θέσης της µέσα στον κόσµο. 

 Η στήριξη της οικογένειας και η καταπολέµηση της υπογεννητικότητας θα 

πρέπει να αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση κάθε κυρίαρχου κράτους. 

Οι πλέον προηγµένες και ταχέως αναπτυσσόµενες χώρες στηρίζουν τις 

οικογένειες µε παροχές, επιδόµατα και κοινωνικά αγαθά, δίνοντας βάση στην 

ουσιαστική παιδεία του πληθυσµού. Είναι αδύνατον να αλλάξει κανείς τη 

γεωγραφία και την ιστορία µιας χώρας, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας, το 

µέγεθος και η ποιότητα του πληθυσµού θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα 

οποιασδήποτε εθνικής «υψηλής» στρατηγικής. Είναι γεγονός ότι η µείωση του 

πληθυσµού, η µη καλλιέργειά του και η παντελής έλλειψη παιδείας µπορούν να 

µετατρέψουν την πιο λαµπρή ιστορία και οποιοδήποτε γεωγραφικό πλεονέκτηµα 

σε µειονέκτηµα.  

 Τα µεταβλητά δεδοµένα της στρατηγικής, δηλαδή οικονοµική ικανότητα, 

τεχνολογική ικανότητα, στρατιωτική ικανότητα «…βρίσκονται σε άµεση σχέση 

εξάρτησης µε το επίπεδο καλλιέργειας και ικανότητας του ανθρώπινου παράγοντα. 

Το ανθρώπινο στοιχείο που έχει καταρτιστεί, εκπαιδευτεί κι έχει αναπτύξει µια 

µόνιµη σχέση µε την εθνική στρατηγική, είναι σε θέση να συστήσει µια τεράστια 

κρατική και οικονοµική δύναµη από τα ερείπια…»102 Γίνεται λοιπόν σαφές ότι είναι 

σηµαντικό για την Ελλάδα να καταρτίσει νέους σε νέες τεχνολογίες και στην 
                                            
102 Αχµετ Νταβουντογλού, Στρατηγικό Βάθος, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 64. 
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εφαρµογή τους, κυρίως γύρω από σύγχρονα αντικείµενα. Για παράδειγµα, 

επαγγελµατίες µε αντικείµενα που θα σχετίζονται µε τις ΑΟΖ, όπως µηχανικοί, 

εργολάβοι, τεχνίτες, νοµικοί (διεθνών θεµάτων), προγραµµατιστές κ.α., αναµένεται 

στο εγγύς µέλλον όχι µόνο να απορροφηθούν, αλλά να αποτελέσουν τη 

ραχοκοκαλιά της κρατικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση πολλαπλασιαστή ισχύος 

του εκάστοτε κράτους, δίνοντας σε αυτό την απαραίτητη κινητική ενέργεια που 

χρειάζεται. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το µέγεθος του πληθυσµού έχει 

σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες, καθώς µόνο οι µεγάλοι πληθυσµοί έχουν τη 

δυνατότητα να παράγουν µεγάλο πλούτο.  

 Ο εθνικός πλούτος ορίζεται ως το σύνολο των περιουσιακών  στοιχείων 

και της παραγωγικής  δραστηριότητας ενός κράτους. Οι εντάσεις που υφίστανται 

στο Αιγαίο, µε αντίπαλο πρωταγωνιστή την Τουρκία, πρέπει να αξιολογηθούν εκ 

νέου στο πλαίσιο µιας εθνικής (υψηλής) στρατηγικής, δεδοµένου ότι η Τουρκία 

απειλεί να περιορίσει το ζωτικό κι ενιαίο χώρο για την Ελλάδα του Αιγαίου, 

ακολουθώντας επεκτατική πολιτική. Οµοίως και το ΝΑΤΟ, µε τη δηµιουργία 

«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, οι οποίες προτείνονται απ’ την Τουρκία, γίνονται 

ανεκτές απ’ τις ΗΠΑ και θα ανήκουν στο ΝΑΤΟ (και όχι στην Ελλάδα ή στην 

Τουρκία), θέτουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία.  

 Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι στην εθνική στρατηγική η στείρα εθνικιστική 

τοποθέτηση και οι ξενοφοβικές αντιλήψεις δεν προσφέρουν λύσεις. Αντίθετα 

δηµιουργούν προϋποθέσεις αποµονωτισµού, που βλάπτουν µεσοπρόθεσµα τον 

µεσογειακό, βαλκανικό κι ευρωπαϊκό ρόλο της χώρας. Η Ελλάδα θα πρέπει να 

προχωρήσει σε επαφές µε µεγάλα υπερατλαντικά (ARAMCO) αλλά κι ευρωπαϊκά 

(BP-SHELL) καρτέλ, µε παράλληλη εγγύηση για έντιµη, δίκαιη, ταχύτατη και δίχως 

προκλητικές τυµπανοκρουσίες συνεργασία.  

 Σηµαντικό µέσο για να επιτευχθεί η εθνική στρατηγική στο Αιγαίο είναι ο 

εµπορικός στόλος. Το ισχυρό εµπορικό ναυτικό αποτελεί το κέντρο βάρους τόσο 

για την οικονοµία, όσο και για την ασφάλεια της Ελλάδας, αφού θα της επιτρέψει 

να χρησιµοποιήσει µε πιο δραστήριο τρόπο το Αιγαίο. Η χώρα µας αποτελεί 

παραδοσιακά ένα πολύ ισχυρό ναυτικό κράτος, το οποίο µε την κατάλληλη 

πολιτική βούληση θα απεµπολήσει ένα τεράστιο ναυτικό στόλο υπό ελληνική 

σηµαία που θα καταστήσει τη χώρα µας κυρίαρχη δύναµη στο Αιγαίο, συνδέοντάς 
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το µε τις άλλες θαλάσσιες περιοχές. Αποτέλεσµα των παραπάνω θα είναι η 

µετάλλαξη της Ελλάδας σε µια πραγµατική περιφερειακή δύναµη στην περιοχή 

των Βαλκανίων, µε πολιτική και οικονοµική υπεροχή στις θαλάσσιες αρτηρίες που 

επεκτείνονται από το Αιγαίο ως την Αδριατική κι από το Σουέζ ως την Ερυθρά 

Θάλασσα.   

 Η πολιτεία µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ένοπλες δυνάµεις από την απλή 

περίπτωση της διαχείρισης κρίσης µέχρι αυτήν του ολοκληρωτικού πολέµου. Η 

στρατιωτική ισχύς ενός κράτους εξαρτάται από το µέγεθος και κυρίως την 

οργάνωση των ενόπλων δυνάµεων, που είναι µια σύνθεση στελεχών κι 

εξοπλισµών. Ο χαρακτηρισµός µιας δύναµης, συµβατικής ή στρατηγικής, 

εξαρτάται από την κατοχή όπλων µαζικής καταστροφής ή όχι. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας οι ένοπλες δυνάµεις δύνανται να λάβουν µέρος σ’ έναν ολοκληρωτικό 

πόλεµο, που θα έχει ως πολιτικό σκοπό την απαγόρευση κατάληψης εθνικού 

εδάφους από τον εχθρό.  

 Σ’ αυτήν την περίπτωση οι διακλαδικές επιχειρήσεις θα επεκταθούν σ’ όλο 

το µήκος των ανατολικών µας συνόρων, στην περιοχή του Έβρου µε βάρος στις 

χερσαίες επιχειρήσεις και στην περιοχή του Αιγαίου µε βάρος στις αντίστοιχες 

αεροναυτικές. Στην περίπτωση µιας και µόνο εκστρατείας η σχεδίαση θα 

περιλαµβάνει τη διεξαγωγή µιας χερσαίας µάχης στον Έβρο και µιας µάχης ή και 

ναυµαχίας και χερσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της προσβαλλόµενης νήσου.  

 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό και τη στελέχωση του στρατού, η 

εθνική στρατηγική θα πρέπει να προσανατολιστεί στην ποιότητα και την αυξηµένη 

θητεία των οπλιτών και παράλληλα στην επιχειρησιακή οργάνωση της εφεδρείας, 

µέσω ενός έγκυρου και έγκαιρου επιστρατευτικού συστήµατος, ώστε να είναι 

δυνατή η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του υπέρτερου εχθρού. Θα πρέπει να 

δοθεί έµφαση σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδεύσεως, ατοµική, οµαδική, συλλογική, 

ειδική επιχειρησιακή, καθώς και στην εκπαίδευση διοικήσεων κι επιτελείων. Όλες 

οι παραπάνω εκπαιδεύσεις θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τις ανάγκες του 

στρατού στο πεδίο της µάχης, προς επίτευξη των πιθανών σκοπών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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 Η δοµή των δυνάµεων του στρατού ξηράς θα πρέπει να στηρίζεται σε 

ευκολοδιοίκητους σχηµατισµούς, µε ευέλικτες και αυτοδύναµες µονάδες, 

ακολουθώντας τη φιλοσοφία της δοµής του ΝΑΤΟ και των συµµαχικών στρατών. 

Σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι: 

α. Η αποστολή: σε συνάρτηση µε τον γεωγραφικό χώρο. 

β. Το δόγµα του πιθανού αντιπάλου. 

γ. Οι δυνατότητες της χώρας σε ανθρώπινο δυναµικό. 

δ. Η ύπαρξη ή µη επαγγελµατικού στρατού. 

ε. Η ύπαρξη αµιγών επαγγελµατικών µονάδων. 

στ. Οι οικονοµικοί περιορισµοί και η δυνατότητα υποστήριξης 

εξοπλιστικών προγραµµάτων. 

 Μια τέτοια δοµή απαιτεί αλλαγή στη φιλοσοφία του τρόπου διεξαγωγής 

του αγώνα, από στατικό σε ταχεία αντίδραση και κατά συνέπεια διαφοροποίηση 

στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης, αλλά και της σχεδίασης των 

επιχειρήσεων. 103 

 Το σηµαντικότερο και πιο ευαίσθητο στοιχείο στην εθνική (υψηλή) 

στρατηγική µιας χώρας είναι η σχέση νοµιµότητας µεταξύ της πολιτικής βούλησης, 

που αποτελεί το κέντρο του κρατικού συστήµατος, και του καταρτισµένου 

ανθρώπινου δυναµικού της κοινωνίας. Το βάθος του κράτους εκείνου που δεν 

µπόρεσε να πετύχει την εµβάθυνση του έθνους του και απέτυχε να δηµιουργήσει 

µια εθνική οµοψυχία, η οποία να πηγάζει από ένα σύστηµα κοινών αξιών, δεν 

µπορεί παρά να µετατραπεί σε ακατέργαστη ισχύ.  

 Η σηµαντικότερη διάσταση µεταξύ ανθρώπινου στοιχείου και πολιτικού 

συστήµατος είναι το στοιχείο της εµπιστοσύνης. Το άτοµο που έχει αποξενωθεί 

από το σύστηµα λήψης αποφάσεων των πολιτικών µηχανισµών της χώρας, που 

                                            
103 ΓΕΣ, ΣΚ 31-1,ΓΕΣ, Αθήνα,  2002. 
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χάνει την εµπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστηµα, βλέποντας το οποιοδήποτε 

«κέρδος» να ιδιωτικοποιείται, ενώ η «ζηµία» να κοινωνικοποιείται, δεν έχει καµία 

πιθανότητα να υποστηρίξει ή και να αποτελέσει µέρος οποιασδήποτε εθνικής 

στρατηγικής.  

 Οι υποκειµενικοί συντελεστές αφορούν στο πρόσωπο ή στην 

ψυχοσύνθεση των ατόµων, των οµάδων ή των λαών των κρατών και την άποψη 

τρίτων για αυτούς. Είναι γεγονός ότι προβλήµατα ηγεσίας ή προβλήµατα ηγετών, 

όπως για παράδειγµα η ευθυνοφοβία ( ο όρος είναι γνωστός και ως « Μόναχο», 

παράδειγµα κατευναστικής πολιτικής έναντι του Χίτλερ) µπορεί να αποτελέσουν 

σηµεία αδυναµίας για τα κράτη. Γι’ αυτό κοινωνικά ή πολιτικά συστήµατα ή και 

οµάδες εξουσίας έχουν επιδιώξει να δηµιουργήσουν διαδικασίες ανάδειξης των 

νέων ηγετών τους, ώστε εκτός των άλλων να επιτρέπεται η επιλογή των 

ικανότερων. Μια εκτεταµένη προσπάθεια µελέτης διαφορετικών διεθνών κρίσεων 

από τους Snyder και Diesing κατέληξαν ότι οι ηγετικής φύσης αποφάσεων  και οι 

ηγέτες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες του ΛΟΓΙΚΟΥ και του ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ. 

 Όσο αφορά το κύρος του κράτους. Είναι η φήµη ή η αξία που αποδίδεται 

στο κράτος, στις ικανότητες του, στην ισχύ του αλλά και στον τρόπο 

συµπεριφοράς του στα πλαίσια του διεθνούς συστήµατος. Ο φόβος , το συµφέρον 

και η τιµή είναι ισάξια στοιχεία ενός κράτους  για τον σχεδιασµό της εθνικής 

στρατηγικής. Το γόητρο, το κύρος ενός κράτους συγκεντρώνεται από την 

παρελθούσα συµπεριφορά και προσδιορίζει την µελλοντική του. « Αν 

υποχωρήσετε αµέσως θα προσταχτείτε κάτι άλλο µεγαλύτερο, γιατί θα νοµίζουν 

ότι από φόβο υποκύψατε και σε κείνο. Αν όµως κοφτά αρνηθείτε, θα τους δώσετε 

να καταλάβουν πως µάλλον θα πρέπει να φέρεστε σαν ίσοι προς ίσους» 104 

 Ο νέος καταµερισµός συντελεστών ισχύος στα Βαλκάνια, δηµιούργησε την 

ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να καταλάβει ηγετική θέση σ΄ αυτά. Η υπεροχή 

της Ελλάδος έναντι των υπολοίπων Βαλκανικών χωρών φαίνεται παρακάτω : 

                                            
104 Θουκιδίδης, Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α140-144 



- 118 - 

 

./. 

 α. Οικονοµική Ισχύς : Η οικονοµία της Ελλάδας παρόλα τα οικονοµικά 

προβλήµατα που επιφέρει η δηµοσιοοικονοµική προσαρµογή εξακολουθεί να  

κατέχει δεσπόζουσα θέση στα Βαλκάνια µε αποτέλεσµα να προσελκύει πληθώρα 

οικονοµικών µεταναστών οι οποίοι την αναγνωρίζουν ως την Αµερική της 

περιοχής. Το Ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου ίσο µε το ΑΕΠ του συνόλου όλων των 

άλλων βαλκανικών χωρών πλην Τουρκίας. 

 β. Στρατιωτική Ισχύς : Στην Αλβανία και τα Σκόπα οι Ε.∆. θεωρούνται 

ανύπαρκτες. Η Βουλγαρία διαθέτει υλικό Σοβιετικής προέλευσης αλλά 

αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά και τεχνολογικής φύσεως προβλήµατα. Η υπό 

εξέλιξη αναδιοργάνωση των Ε.∆. σε ευέλικτες Μονάδες, εκτιµάται ότι θα 

καθυστερήσει σηµαντικά. Το ίδιο  στην Βουλγαρία, στην  Ρουµανία και στη Σερβία. 

Σε αντιδιαστολή η Ελλάδα διαθέτει σύγχρονες και αξιόµαχες Ε.∆., τις ισχυρότερες 

µετά την Τουρκία. 

 γ. Οµοιογένεια του πληθυσµού : Η πληθυσµιακή οµοιογένεια της 

Ελλάδος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους συντελεστές ισχύος της. Οι 

µειονότητές της αντιστοιχούν µόλις στο 1,3% του πληθυσµού της.(Σήµερα η 

παρουσία των Αλβανών διαφοροποιεί την κατάσταση).  Ενώ η Βουλγαρία έχει µία 

µουσουλµανική µειονότητα της τάξεως του 10% του πληθυσµού της, τα Σκόπια 

έχουν µειονότητες οι οποίες συνολικά προσεγγίζουν το 50% του πληθυσµού της 

και  Αλβανία έχει µειονότητες της τάξεως του 10% του πληθυσµού της. 

 δ. ∆ιεθνή Ερείσµατα : Η Ελλάδα είναι µέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, της 

∆ΕΕ, του ΟΑΣΕ. Οι γειτονικές χώρες µας καταβάλουν µεγάλες προσπάθειες να 

ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

 ε. Η µόνη Βαλκανική δύναµη που συγκρίνεται µε την Ελλάδα είναι η 

Τουρκία. Οι Τουρκικές Ε.∆. είναι συνολικά µεγαλύτερες και περισσότερο 

εξοπλισµένες από τις Ελληνικές. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες της Τουρκίας να 

επηρεάσει το Βαλκανικό χώρο είναι σαφώς πιο περιορισµένες για τους εξής 

λόγους : 

  (1) Η Τουρκία εµπλέκεται όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες 

µακρινές και ετερογενείς περιοχές. Οι Τουρκικοί στόχοι στη Μ. Ανατολή, τον 
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Καύκασο και τα Βαλκάνια έχουν οδηγήσει την Τουρκία µάλλον σε υπέρβαση των 

δυνατοτήτων της.  

  (2) Η προσπάθεια οικονοµικής διείσδυσής της, στα Βαλκάνια δεν 

απέδωσε τα αναµενόµενα οφέλη. 

  (3) Η Τουρκία έχει την τεράστια εσωτερική πληγή του Κουρδικού 

προβλήµατος καθώς και εξωτερικά µε τη Συρία και το Ιράκ. 

 Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων καθιστά την Τουρκία 

συγκριτικά πιο αδύνατη από την Ελλάδα όσον αφορά τον ανταγωνισµό για 

επιρροή στα Βαλκάνια. Το συµπέρασµα είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί σήµερα τον 

ισχυρότερο τοπικό παράγοντα των Βαλκανίων, τη γέφυρα διεθνούς συνεργασίας 

και τη δύναµη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. 

 Η Ελλάδα θα πρέπει µε µεθοδικότητα να εκµεταλλευθεί τα σοβαρά 

εσωτερικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Τουρκία, τα οποία είναι : 

 α. Το Κουρδικό το οποίο ενισχύθηκε λόγω Ιράκ. 
 

 β. Ο κίνδυνος «Λιβανοποιήσεως» (Κεµαλισµός, αριστεριστές και 
Ισλαµιστές). 

 
 γ Οι κακές σχέσεις µε τους γείτονές της (Συρία, Ιράν, Ιράκ, Ρωσία 
κ.λ.π.) 
 
  Πρέπει να γίνει σαφές και να τύχει ιδιαιτέρας προσοχής το γεγονός των 

λαθροµεταναστών και των πάσης µορφής προσφύγων που ανεξαιρέτως φιλοξενεί 

η χώρα µας. Η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσµού των και η τυχόν παρείσφρηση 

στον πληθυσµό αυτό εξτρεµιστικών-τροµοκρατικών στοιχείων θα δηµιουργήσει 

σοβαρά προβλήµατα στη χώρα µας. Εχθρικά διακείµενα προς την Ελλάδα κράτη 

θα εκµεταλλευθούν το γεγονός (όπως έχουν αναιτίως πράξει στο παρελθόν) για να 

αποκοµίσουν οφέλη από τη δυσφήµισή µας στην διεθνή κοινή γνώµη ότι δήθεν η 

Ελλάδα υποθάλπει την τροµοκρατία. 

  Οι διεθνείς οργανισµοί είναι χρήσιµοι αλλά δεν λύνουν οριστικά τα 

δηµιουργούµενα προβλήµατα µεταξύ των κρατών. Βοηθούν αλλά δεν εγγυώνται 

πλήρως την ασφάλειά τους. Η Ελλάδα αλλά και οι άλλες αναπτυγµένες χώρες θα 
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πρέπει να στηρίξουν µε κάθε µέσο την ανάπτυξη των γειτονικών Βαλκανικών 

χωρών γιατί καθώς έχει αποδείξει επανειληµµένα το πρόσφατο παρελθόν, η 

Ευρώπη αλλά και ο κόσµος ολόκληρος, δεν θα είναι ποτέ ασφαλής χωρίς 

σταθερά, πλούσια και δηµοκρατικά Βαλκάνια, τοποθετηµένα στο µαλακό 

υπογάστριο της Ευρώπης. Είναι χρέος όλων, παράλληλα µε τα οικονοµικά και 

επιχειρηµατικά ενδιαφέροντα στη Βαλκανική, να συµβάλλουν αποτελεσµατικά 

προς την πραγµατοποίηση αυτής της ανάπτυξης. 105 

 Σύµφωνα µε την επικρατούσα κατάσταση σήµερα στην ΕΕ και στα 

Βαλκάνια και τα στοιχεία εκείνα που δύνανται να εκτιµηθούν στο µέλλον, για την 

υλοποίηση της Αµυντικής Πολιτικής της χώρας µας στο χώρο αυτό, προτείνονται 

τα παρακάτω : 

  α. Προώθηση της πολιτικής σταθερότητας και συνεργασίας µε 

όλες τις χώρες της Βαλκανικής και ιδιαίτερα µε αυτές που υπάρχουν κοινά σύνορα, 

όπως Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία και προσπάθεια επιλύσεως των 

υπαρχουσών διαφορών σε επίπεδο διµερών διαβουλεύσεων, συνεργασιών, χωρίς 

αναζωπύρωση παλαιών εθνικιστικών τάσεων. 

  β. Ο οικονοµικός χώρος των Βαλκανίων, ιδιαίτερα µετά τις 

τελευταίες εξελίξεις, αναδεικνύεται σε πόλο προσέλκυσης των διεθνών κεφαλαίων 

τα οποία θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν σήµερα οι χώρες αυτές. Η χώρα µας πρέπει εποµένως να 

αναπτύξει συνεργασία στο πολιτιστικό, βιοµηχανικό και τεχνολογικό τοµέα, καθώς 

επίσης να προωθήσει την οικονοµική υπεροχή της προς τις άλλες Βαλκανικές 

χώρες µε επενδύσεις σε αυτές. 

  γ. Η Ελλάδα µπορεί  και πρέπει να εξακολουθήσει να 

διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στο οικονοµικό περιβάλλον των Βαλκανίων. Είναι µια 

οικονοµία µε δυναµική και προοπτική για ανάπτυξη, έχει σταθερό δηµοκρατικό 

πολίτευµα και είναι πλήρες µέλος της ΕΕ και όλων των δυτικών συνασπισµών. 

                                            
105 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη,  2009. 
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Έχει υποχρέωση να διαµορφώσει ένα καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής, 

καθώς από την ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης εξαρτάται και η ανάπτυξη της 

Ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια. 

  δ. Να προαγάγει τις σχέσεις και τους δεσµούς της µε την Ρωσία 

και τις Παρευξείνιες χώρες µε προοπτική προώθησης των θέσεών µας σε σχέση 

µε τις Τουρκικές. 

  ε. Να προβάλει τόσο τη γεωστρατηγική της θέση, όσο και το 

σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραµατίζει στην περιοχή, αλλά και της χώρας που 

έχει τους καλύτερους συντελεστές ισχύος στον υπόψη χώρο. Να ενισχύσει την 

άποψη των Βαλκανικών χωρών ότι αποτελεί την δύναµη σταθερότητας και 

ασφαλείας στην περιοχή χωρίς να διεκδικεί κάτι εις βάρος των χωρών αυτών. 

  στ. Να εκµεταλλευθεί τη θέση µας ως µέλος της στο ΝΑΤΟ και την 

ΕΕ για την προώθηση και βοήθεια ένταξης των Βαλκανικών χωρών στους 

οργανισµούς αυτούς. 

  ζ. Να συµβάλλει θετικά για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ παρά 

την έντονη αµφισβήτηση που εκφράσθηκε και µάλιστα κατά τρόπο απόλυτο από 

πολιτικούς ηγέτες, κόµµατα αλλά και από µεγάλα τµήµατα του κοινωνικού 

σχηµατισµού της Ένωσης κάτω όµως από ορισµένες προϋποθέσεις. 

  η. Να εκσυγχρονίζει συνεχώς, κάτω όµως από ορισµένες 

προϋποθέσεις, τις Ε.∆. µας για να αυξηθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή τους 

ετοιµότητα, ώστε να δύνανται να συµβάλλουν αποτρεπτικά στην κάθε µορφή 

απειλής ή χρήσεως βίας, από όπου και να προέρχεται αυτή (και ειδικότερα από 

την Τουρκία εναντίον της ευρύτερης περιοχής της χώρας µας). 

 

  θ. Να είναι συχνότερη κατά το δυνατόν η παρουσία των Ε.∆. 

κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, για να παρέχεται 

µεταξύ των άλλων η φανερή εκ µέρους µας απόδειξη της αποφασιστικότητας για 

την προάσπιση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και συµφερόντων στις 

περιοχές αυτές.  



- 122 - 

 

./. 

  ι.  Να δηµιουργήσει επιχειρησιακά «κέντρα ελέγχου» συντονισµού 

της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων µας µε κύριο στόχο την 

επαναπροώθηση στις χώρες τους, των λαθροµεταναστών, από τους οποίους 

κινδυνεύουµε µελλοντικά να αλλοιώσουν τη σύνθεση του πληθυσµού µας (για τον 

οποίο υπερηφανευόµαστε ότι είναι οµοιογενής) και να υπάρξουν µελλοντικές 

απαιτήσεις και διεκδικήσεις. 

  ια. Επίσης για την εθνική µας ασφάλεια απαιτείται σαν χώρα να 

αποκτήσουµε πολιτικό στρατιωτικό οικονοµικές δυνατότητες και ικανότητες για να 

µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις «ασύµµετρες απειλές» οι οποίες µετά την 11η 

Σεπτεµβρίου του 2001 έγιναν δρόµος χωρίς επιστροφή όχι µόνο για τις ΗΠΑ αλλά 

και για ολόκληρο τον κόσµο.  

 Στο πέρασµα των χρόνων οι στρατηγικές επιλογές των κρατών στο 

διεθνές σύστηµα παραµένουν ίδιες. Αξίωµα αποτελεί ότι ποτέ δε σχεδιάζονται «εν 

κενώ», ενώ ακόµα και σε περιόδους κρίσης τα κράτη ανιχνεύουν στρατηγικές 

ευκαιρίες τις οποίες εκµεταλλεύονται χωρίς χάσιµο χρόνου. Το διεθνές σύστηµα 

µοιάζει µε άναρχη αρένα που έχει στόχο το πολύτιµο πλεονέκτηµα της ισχύος και 

τιµωρεί όποιο κράτος επιδεικνύει απερισκεψία ή έλλειψη πολιτικής βούλησης. 

 Όλα τα παραπάνω απαιτούν Υψηλή (Εθνική) Στρατηγική. Η Εθνική 

Στρατηγική θα διαµορφώσει, αναλόγως των µέσων, και θα συγκεκριµενοποιήσει 

τους στόχους στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Οι στόχοι αυτοί θα χαίρουν 

εσωτερικής και εξωτερικής νοµιµοποίησης, θα είναι αποδεκτοί, εφικτοί και 

κατάλληλοι. Μέσω της στρατηγικής θα διαµορφωθούν εναλλακτικές επιλογές 

εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άµυνας. Παράλληλα η στρατηγική ευθύνεται 

για την εξεύρεση των µέσων. Με άλλα λόγια εκτός του ότι οργανώνει τη ∆ιοικητική 

Μέριµνα του σήµερα, σχεδιάζει το αύριο και προβλέπει το µεθαύριο, ευθύνεται και 

για τον προσδιορισµό των αναγκών, την εξεύρεση των πόρων και τη δηµιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών, την προµήθεια και τέλος τη συνετή χορήγηση όπου 

απαιτείται.106 Συνεπώς οι «πόροι» που απαιτούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 

                                            
106 ΓΕΣ, ΣΚ 210-1, ΓΕΣ, Αθήνα, 1989 
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σε οικονοµικούς και πολιτικούς, µε την έννοια της δηµιουργίας ευνοϊκών πολιτικών 

συνθηκών.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Το διεθνές σύστηµα είναι άναρχο ή χωρίς την ύπαρξη κάποιας ανώτερης 

εξουσίας, όπως συµβαίνει στο εσωτερικό των κρατών. Εποµένως η επιβίωσή τους 

βασίζεται στην αυτοβοήθεια κι όχι στις διάφορες συµµαχίες οι οποίες αποτελούν 

προσωρινές συµφωνίες συµφέροντος και διαρκούν συνήθως όσο αυτά τα 

συµφέροντα, χωρίς περαιτέρω δέσµευση. Το κέρδος δε ενός κράτους σε ισχύ 

συνεπάγεται την απώλεια ισχύος από ένα άλλο κράτος, σύµφωνα µε το παίγνιο 

«Μηδενικού Αθροίσµατος». Είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν αποτελεί έναν ευρωπαϊκό 

Λεβιάθαν, ένα υπερ-κράτος υπό µια συγκεκριµένη ανώτερη εξουσία. Σε θέµατα 

υψηλής πολιτικής επικρατεί ο διακυβερνητισµός του οµοσπονδιακού χαρακτήρα, 

αφήνοντας ανενεργή κάθε προσπάθεια συλλογικής άµυνας και ασφάλειας. Μοιάζει 

µε ένα σαθρό θεσµικό οικοδόµηµα που δεν καταφέρνει, παρά τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει κυρίως στον οικονοµικό τοµέα, να υπερκαλύψει στοιχεία που 

προσδιορίζουν ένα έθνος.107 

 Ο ευρωπαϊκός χώρος, µε επίκεντρο την ΕΕ, εµπερικλείει έναν µεγάλο 

αριθµό διεθνών παραγόντων, εµπλεγµένων σ’ ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρο 

για τις δηµοκρατικές σχέσεις σύστηµα θεσµοθετηµένων συνεργατικών σχέσεων, 

ενταγµένων σ’ ένα ευρύτερο πλέγµα διατλαντικών και παγκόσµιων θεσµών και 

διαδικασιών. Η ΚΕΠΠΑ, όπως τέθηκε στο ΜΑΑΣΤΡΙΧ δεν δηµιούργησε 

ουσιαστικές δεσµεύσεις για τα Κ-Μ. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει η ασφάλεια των 

Κ-Μ να αντιµετωπιστεί ολιστικά σε θεσµικό επίπεδο και όχι µέσω ενός µοντέλου  

«ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ».  

  Στις 13 ∆εκεµβρίου 2007 υπεγράφη η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπου 

η ΕΕ διαδέχτηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με βάση τη Συνθήκη αυτή τα βασικά 

θεσµικά όργανα της ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο της ΕΕ, η ΕΚΤ και το 

                                            
107 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Ποιότητα , Αθήνα, 

2012. 
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Ελεγκτικό Συνέδριο (΄Αρθρο 9). Επίσης προσδιορίζεται στην ίδια Συνθήκη ο ρόλος 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (Άρθρο 10Β), καθώς αυτό είναι που καθορίζει τα 

στρατηγικά συµφέροντα και τους στόχους της ΕΕ, δηλαδή ό,τι αφορά στην ΚΕΠΠΑ 

και τοµείς που εµπίπτουν στην εξωτερική δράση της ΕΕ .108 Σηµαντικό ρόλο στην 

ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ διαδραµατίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και το 

Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Τόσο ο Ύπατος Εκπρόσωπος όσο και η 

Επιτροπή υποβάλλουν στο Συµβούλιο από κοινού προτάσεις σε θέµατα που 

αφορούν στην ΚΕΠΠΑ και στην εξωτερική δράση της ΕΕ αντίστοιχα. 

  Η ΚΕΠΠΑ σχεδιάζεται και εφαρµόζεται από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο και το Συµβούλιο, τα οποία αποφασίζουν µε οµοφωνία, εκτός κι αν η 

Συνθήκη ορίζει αλλιώς. Η υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ γίνεται από τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο της ΕΕ σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και από τα Κ-Μ, 

χρησιµοποιώντας τα εθνικά µέσα και τα µέσα της ΕΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος 

διορίζεται µε ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε τη σύµφωνη 

γνώµη του Προέδρου της Επιτροπής. Στη συγκεκριµένη Συνθήκη γίνεται σαφής ο 

διακυβερνητικός χαρακτήρας της πολυµερούς συνεργασίας των Κ-Μ της ΕΕ και το 

Συµβούλιο καθίσταται κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων. Ο διακυβερνητισµός 

καταδεικνύεται από τρεις προβλέψεις της Συνθήκης, δηλαδή τον προοδευτικό 

καθορισµό για «εν καιρώ» διαµόρφωση κοινής άµυνας, την πρόβλεψη ότι η κοινή 

αµυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άµυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

λάβει οµόφωνη απόφαση και τέλος από τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως κύριου παρόχου 

της ευρωπαϊκής ασφάλειας.109 

  Αναµφισβήτητα ο χωροταξικός προσδιορισµός των απειλών 

αποκαλύπτει ότι τα Κ-Μ δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες απειλές άµυνας και 

                                            
108 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο Θεσσαλονίκη, 2009, 

σ. 113. 

 

109 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκεντρο Θεσσαλονίκη, 2009, 

σ. 119.  



- 126 - 

 

./. 

ασφάλειας και µε την ίδια ένταση, κάτι που οδηγεί στην ανεπαρκή αλληλεγγύη 

µεταξύ αυτών.  

  Οι απειλές – προκλήσεις της ΕΕ στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον 

µπορούν ευσύνοπτα να αναφερθούν στην τροµοκρατία – θρησκευτικό 

φονταµενταλισµό, στις δια-πολιτισµικές – δια-θρησκευτικές ασυµβατότητες, στη 

µονοµερή δράση των ΗΠΑ, στη διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής, στον 

αθέµιτο οικονοµικό ανταγωνισµό, στην ανάδειξη περιφερειακών δυνάµεων, στην 

αστάθεια στη Μέση Ανατολή, στο οργανωµένο έγκληµα, στην παράνοµη 

µετανάστευση, καθώς και στην ασύµµετρη κοινωνικο-πολιτική ανάπτυξη κυρίως 

µεταξύ ΕΕ και τρίτου κόσµου. 

  Από τη στιγµή που τα Κ-Μ διατηρούν το προνόµιο της αυτοτελούς 

δράσης στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ σε µια διακυβερνητική λογική και παρά την ανάγκη 

συντονισµού των πολιτικών τους, ώστε ο επιχειρησιακός βραχίονας αυτής, η 

ΕΠΑΑ, να καταστεί αποτελεσµατικότερος, δεν υφίστανται ουσιαστικοί περιορισµοί 

και δεσµεύσεις για κοινή αντιµετώπιση των απειλών ασφαλείας και άµυνας. Το 

αποτέλεσµα του παραπάνω είναι κάθε Κ-Μ να καταφεύγει στο δόγµα της 

αυτοβοήθειας (SELFHELP): «…της ανάπτυξης όλων των προϋποθέσεων που θα 

του επιτρέψουν την επιβίωσή του κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου, αφού 

λόγω της άναρχης δοµής του διεθνούς συστήµατος, δεν υπάρχει καµία µορφή 

ανώτερης εξουσίας που θα έρθει να τα σώσει…» 110 

  Η στρατηγική σήµερα ως έννοια χρησιµοποιείται ευρέως για να 

δηλώσει ένα γενικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση ενός θέµατος. Ωστόσο 

στρατηγική είναι η «τέχνη του στρατηγού», που ενορχηστρώνει τα διαθέσιµα µέσα 

για την επίτευξη κάποιου σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης και της µέριµνας για την 

εξεύρεση των µέσων αυτών. Απαιτεί την ύπαρξη «τιµητή», που είναι η ισχύς και η 

εφαρµογή αυτής. Αναλόγως επιπέδου η στρατηγική διακρίνεται σε Υψηλή 

(Εθνική), Στρατιωτική στρατηγική, Επιχειρησιακή στρατηγική και Τακτική 

                                            
110 Σπύρος Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 89. 
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στρατηγική. Η Υψηλή (Εθνική) στρατηγική είναι βαρύνουσας σηµασίας, διότι απ’ 

αυτή θα αντλήσουν προσανατολισµό τα άλλα επίπεδα. 

  Αναλόγως εάν ένα κράτος επιλέξει τη συµµετοχή ή την αποχή, αλλά 

και τη θέση του στο διεθνές σύστηµα που την προσδιορίζει, η ισχύς του δύναται να 

επιλέξει ανάµεσα σε εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές. Από ηγεµονική θέση θα 

επιλέξει εσωτερική, εξωτερική ενδυνάµωση και επιθετικότητα. Από τη θέση του 

εξισορροπιστή θα επιλέξει εσωτερική, εξωτερική ενδυνάµωση και τη χρήση ισχύος 

µε αµυντική χροιά. Ενώ στην υποχωρητικότητα έχει την επιλογή της σύµπλευσης 

ή του κατευνασµού. Τέλος στην περίπτωση της αποχής οι στρατηγικές επιλογές 

µοιράζονται µεταξύ αποµονωτισµού και ουδετερότητας. 

  Παράλληλα µε τα παραπάνω τα κύρια στρατηγικά «εργαλεία» που 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα κράτος µε ιεράρχηση από το πιο ανώδυνο στο πιο 

ισχυρό είναι οι θεσµοί/ ∆ιεθνές ∆ίκαιο, η οικονοµία, η πολιτική/ διπλωµατία και 

τέλος, ως ύστατο µέσο, η στρατιωτική επέµβαση. 

  Η Υψηλή στρατηγική δε σχεδιάζεται «εν κενώ», αλλά έχει σκοπό κατ’ 

ελάχιστο την επιβίωση και τη διατήρηση ενός κράτους στο διεθνές σύστηµα µέχρι 

την απόλυτη ισχύ. Η ισχύς διακρίνεται σε ήπια, οικονοµική και σκληρή ισχύ. Η 

ήπια ισχύς έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έλξη και την πειθώ, ενώ η σκληρή, 

κατά βάση στρατιωτική ισχύς, έχει το χαρακτηριστικό του πειθαναγκασµού και της 

επιβολής. Ξεχωριστή είναι η οικονοµική ισχύς, που άλλοτε έχει αποτέλεσµα 

σκληρής και άλλοτε ήπιας ισχύος. 

  Η ισχύς µετουσιώνεται σε επιρροή, ενώ η αδυναµία παρέχει κίνητρα 

δράσης στους ισχυρούς παίχτες. Σκληρή και ήπια ισχύς είναι συγγενείς µεταξύ 

τους, επειδή αποτελούν και οι δύο στοιχεία της ικανότητας να πετύχει κάποιος τον 

σκοπό του επηρεάζοντας τη συµπεριφορά των άλλων. Η ισχύς ταυτίζεται µε τη 

νίκη, όπως αυτή ορίζεται στρατιωτικά, δηλαδή αποτελεί την επιβολή θελήσεως 

κάποιου πάνω σε κάποιον ή κάτι είτε άµεσα, µε διαταγές, είτε έµµεσα, µε 

απαγορεύσεις. 

  Τα Κ-Μ της ΕΕ διαθέτουν διακριτές στρατιωτικές κουλτούρες που 

προσδιορίζονται από τις στρατιωτικές δυνατότητές τους και διαµορφώνει 



- 128 - 

 

./. 

αντιλήψεις έναντι της χρήσης στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη των πολιτικών 

τους στόχων. Η δηµιουργία νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας προϋποθέτει τη µερική 

ή ολική τους αποδόµηση µέσω της αποεθνικοποίησης των Κ-Μ και της 

διαδικασίας κοινωνικοποίησης στα πεδία ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ. Επιπλέον 

παράγοντες που δυσχεραίνουν το εγχείρηµα µιας στρατηγικής κουλτούρας είναι η 

µη έµφαση στην παράµετρο της σκληρής ισχύος, η πολυπλοκότητα και 

ελαστικότητα θεωρητικών διατυπώσεων, η επεξηγηµατική της ικανότητα και ο 

υποκειµενισµός των εκτιµήσεων. Επιπλέον η εµπλοκή µεγάλου αριθµού Κ-Μ µε 

διαφορετική ισχύ – προσανατολισµό – προτεραιότητες – εθνικά συµφέροντα και ο 

ιδεολογικός κατακερµατισµός σε Ατλαντιστές, Ευρωπαϊστές και ουδέτερους. 

  Παράλληλα η επικράτηση των Ατλαντιστών στους κόλπους της ΕΕ, 

µε τον ταυτόχρονο αυτοπροσδιορισµό της ΕΕ ως µιας δύναµης ήπιας ισχύος µε 

χαρακτηριστικά «καντιανής πολιτείας», παραχωρούν την πρωτοκαθεδρία στις 

ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα λοιπόν διαµορφώνεται υπό τις 

ηγεµονικές βλέψεις των ΗΠΑ, συνδέεται µε τον διακριτό ρόλο των δύο εταίρων, 

όπως προκύπτει από την εσωτερική οργανωτική τους δοµή, καθώς και τον ρόλο 

αυτών στα πλαίσια της παγκόσµιας τάξης. 

  Συµπερασµατικά θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ΕΕ συνιστά µια 

µορφή δρώντα – εµπόδιου στη διαµόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής 

κουλτούρας, που δεν υφίσταται αλλά πιθανολογείται ότι σε µετα-εθνικό επίπεδο θα 

σχετίζεται µε την ανθρώπινη ασφάλεια και θα χαρακτηρίζεται αυτόνοµη και 

εναρµονισµένη δράση στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ ενός ετερογενούς 

συνόλου µε τη δηµιουργία ενός αµιγώς οµοσπονδιακού µοντέλου. 

  Σε κάθε περίπτωση η ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα αποτελεί 

βασικό συστατικό για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος και 

συνδέεται µε την ικανότητα των διαφορετικών επιπέδων Κ-Μ, δηλαδή την 

ικανότητα αυτών που διαθέτουν στρατιωτική κουλτούρα να συνδυάζουν µέσα και 

στόχους, ενώ όσα δε διαθέτουν να προσαρµόζονται στην όποια διαµόρφωση της 

ΕΕ. Η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα έχει τρεις συνιστώσες: τις 

κοινωνίες, τις ένοπλες δυνάµεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των Κ-Μ 

της ΕΕ. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια και η 
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άµυνα αποτελούν δηµόσια αγαθά και δεν µπορούν να την παράσχουν εξω-

ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η εθνική ασφάλεια και άµυνα θα πρέπει να 

µετατραπούν σε ευρωπαϊκές µε σαφή ευρωπαϊκή οργανωτική δοµή, µέσα, κοινή 

διοίκηση, ενιαίο δόγµα και κοινή δράση στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ. 

  Αν και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι η φυσική εξέλιξη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, ωστόσο είναι πολύ νωρίς να γίνει αντιληπτή ως το 

σηµαντικότερο σηµείο της ολοκλήρωσης σε δύο κυρίως επίπεδα.111 Πρώτον ότι η 

ΚΕΠΠΑ λειτουργεί ως «δηµόσιο καλό» λειτουργώντας σε συνδυασµό µε την 

πλειονότητα των εθνικών συµφερόντων και επιτρέποντας στα Κ-Μ να 

αναγνωρίζουν το κόστος να υποστηρίζουν την ΚΕΠΠΑ, αλλά και των 

πλεονεκτηµάτων που αυτή τους προσφέρει. ∆εύτερον η ΚΕΠΠΑ είναι ολοφάνερα 

κατανοητή ως «κοινό καλό», που παρουσιάζεται συνολικά και πάνω από τα Κ-Μ 

και µε το οποίο η ΕΕ δύναται να πετύχει τον εσωτερικό της στόχο, αυτόν της 

ολοκλήρωσης και της εγκαθίδρυσης της θέσης της στο διεθνές σύστηµα. 

  Αναµφίβολα η ΕΕ µέσω της ΕΠΑΑ έχει δηµιουργήσει µια 

αποτελεσµατική κοινή άµυνα. Παρ’ όλα αυτά ο επιχειρησιακός βραχίονας αυτής, η 

ΚΕΠΠΑ, είναι λιγότερο αποτελεσµατική και περισσότερο αυθαίρετη από την 

πρώτη χωρίς συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι θεσµοί και 

δρώντες πρέπει να δηµιουργήσουν µια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι θεσµοί οδηγούν 

στην ουσιώδους σηµασίας εκπροσώπηση από την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, ενώ οι 

δρώντες δηµιουργούν ρητορικές και σύµβολα, που αναµειγνύονται µε τον 

ευρωπαϊκό πληθυσµό και έχουν σηµαντική επίδραση στην αρένα των 

διαπραγµατεύσεων, µε απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού 

εγχειρήµατος. 

  Είναι ολοφάνερο ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα οδηγεί στην 

επικέντρωση στην ΚΕΠΠΑ ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή 

                                            
111 Amelia Hadfield,Foreign Policy and Dyadic Identities: The Role of CFSP, Vol 

II, Issue 4, 24 Ιουν. 2007, p.  676-700 
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εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στην άµυνα και στην προώθηση 

οικονοµικών συµφερόντων, όσο σηµαντικά κι αν είναι αυτά, αλλά να προχωρεί 

παραπέρα. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική πρέπει να αποτελεί δήλωση αρχών 

και συµφερόντων, έκφραση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, απόφαση διατήρησης 

αυτών των αρχών εντός της ΕΕ και προώθησή τους στο εξωτερικό. 

 Για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδοµήµατος, 

εκτός της διατήρησης των ήδη ευρωπαϊκών κεκτηµένων, θα πρέπει να 

ακολουθήσει επιτακτικά η πολιτική ολοκλήρωση και κατ’ επέκταση η ολοκλήρωση 

στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας. Αυτό θα επιτευχθεί µε τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 α. Να καταστεί η ΕΠΑΑ κύριο εργαλείο στην υπηρεσία του διεθνούς 

ρόλου της ΕΕ. 

 β.  Να καθοριστούν ο ρόλος και οι επιδιώξεις της ΕΕ στο διεθνές 

σύστηµα. 

 γ.  Να καθοριστούν οι όροι µιας νέας σύµπραξης µεταξύ των ΗΠΑ και 

της ΕΕ. 

 Είναι ηλίου φαεινότερο ότι στη θεωρία ∆ιεθνών σχέσεων δεν αφήνονται 

περιθώρια γονιµότητας πνεύµατος των µεταγενέστερών από τον Θουκυδίδη, οι 

οποίοι λησµονώντας ή αγνοώντας το έργο του διατυπώνουν «καινοτόµες» 

θεωρίες, επαναλαµβάνοντας απλώς τον Θουκυδίδη και ξεσκεπάζοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την άγνοιά τους. «…είναι απίστευτος ο αριθµός των συστηµάτων ηθικής 

και πολιτικής που ιδρύθηκαν µε επιτυχία, λησµονήθηκαν, επανιδρύθηκαν και 

λησµονήθηκαν ξανά, για να επανεµφανιστούν λίγο αργότερα, γοητεύοντας και 

καταπλήσσοντας πάντα τον κόσµο ωσάν να ήταν καινούργια, καταµαρτυρώντας 

όχι τη γονιµότητα του ανθρωπινού πνεύµατος, αλλά και την άγνοια των 

ανθρώπων…»112

                                            
112 Martin Wigh, ∆ιεθνής θεωρία τρία ρεύµατα σκέψη, Ποιότητα,  Αθήνα, 1988, σ. 
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